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CADRUL LEGAL 

 - CONSTITUŢIA ROMÂNIEI; 

 - Ordinul Nr. 25 /2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, 

precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

 - OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Legea nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică - Monitorul 

Oficial nr.749 din 3 decembrie 2013; 

- Legea nr. 554/2004, modificată privind contenciosul administrativ Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 

decembrie 2004; 

- Legea nr. 273/2006, modificată, privind finanţele publice locale; 

- Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal şi normele metodologice de aplicare a acestuia, modificată; 

- Legea nr. 51/2006 republicată şi modificată, privind serviciile de utilitate publică; 

- Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; 

- Hotărârea nr.1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi  sancţionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional; 

- Cartea Europeană a Autonomiei Locale şi Descentralizării; 

-  Legea nr.351/2001 privind amenajarea teritoriului naţional; 

- Legea nr.195/2006 privind descentralizarea administrativă, modificată. 
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CAPITOLUL I 

Prezentarea generală a unității administrtiv teritoriale 

 

Art.1. (1) Comuna SĂCEL, ca unitate administrativ - teritorială a județului MARAMUREŞ, 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 SĂCEL are sediul social în comuna SĂCEL, localitatea SACEL, nr. 1375, Judeţul 

MARAMUREŞ. 

 

Art.2. (1) Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ are reședința în localitatea SĂCEL.  

(2) Săcelul este o comună din județul Maramureș, așezată în sud-estul acestuia, în marea unitate de 

relief cunoscută sub numele de Depresiunea Maramureș. Este prima comună din subunitatea Valea Izei, 

ocupând o suprafață de 80 Km2. Se află situat la o distanță de 23 km de orașul Vișeu de Sus, la 56 km față 

de Sighetu Marmației și la 122 km față de municipiul Baia Mare. 

      Săcelul se învecinează la nord cu orașul Vișeu de Sus, la nord-est cu comuna Moisei, la vest cu 

Săliștea de Sus, iar la sud are ca vecin județul Bistrița-Năsăud. 

 (3) Prima atestare documentară: 1453 (Zachal, Keneziatus Kis Zachal, Kis Zachal). 

Etimologia numelui localității: din subst. sat + suf. dim. -uc > sătuc + suf. dim. -el > sătucel > sătcel (prin 

sincopare) > săcel. 

Săcelul este localitatea de intrare în Maramureș dinspre Transilvania, pe drumul Bistriței, nu departe de 

Vârful Pietrosu din Munții Rodnei, fiind prima comună de pe Valea Izei. 

Pe teritoriul acestei localități viața a pulsat din cele mai vechi timpuri. Lucrul acesta este dovedit de 

descoperirea în anul 1968 în timpul activităților agricole, a unui topor de luptă din epoca bronzului, ceea ce 

dovedește ca localitatea a fost din timpuri străvechi favorabilă așezărilor omenești. 

       (4) Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ, potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului 

naţional (Legea nr.351/2001 – Anexa 4 localități rurale), are rangul IV pentru localitatea SĂCEL, reședință 

de comună. 

      (5) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului sunt 

prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul statut. 
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Art.3.  (1) Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ dispune de o reţea hidrografică bogată. raul lza, 

afluent al raului Tisa. Principalul colector este raul Iza. Un afluent al Tisei. Acesta izvorăşte de sub vârful 

Bătrîna (1710m) din Munţii Rodnei, imediat în apropierea izvorului, dispare sub pământ, urmând un curs 

subteran, printr-o galerie săpată în roci de calcar numită Peştera Izei. 

  (2) Pe teritoriul Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ, se regăsesc o floră şi faună diversă. 

      (3) Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ dispune de o mare diversitate de soluri. 

  (4) Denumirea cursurilor de apă, denumirea faunei şi florei de pe raza teritorială a Comunei 

SĂCEL, județul MARAMUREŞ se regăsesc în anexa nr. 2 la prezentul statut. 

 

Art.4. (1) Unitatea Administrativ-Teritorială SĂCEL, județul MARAMUREŞ s-a înfiinţat în anul 1968 

conform Anexei la Legea nr. 2 din 16 februarie 1968 (**republicată**) privind organizarea administrativă 

a teritoriului României. 

        (2) Evoluţia istorică a Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ se regăseşte în anexa nr. 3 la 

prezentul statut. 

 

 Art.5. (1) Populaţia Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ numără 3.500 locuitori, potrivit Institutului 

Naţional de Statistică cu privire la ultimul recensământ al populaţiei şi locuinţelor; 

            (2) Componenţa şi structura populaţiei Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ, se regăseşte în 

anexa nr. 4 prezentul statut.  

            (3)  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. 
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CAPITOLUL II 

Autorităţile administraţiei publice locale 

 

Art.6. (1)  Autorităţile administraţiei publice locale sunt: 

    a) Consiliul Local al Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ, reprezintă autoritatea deliberativă de la 

nivelul comunei. Consiliul Local al Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ, format din 13 consilieri. 

    b) primarul Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ, ca autoritate executivă; 

    c) la nivelul Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ, consiliul local alege un singur viceprimar,  

           (2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea  

       3 - Partidul Mișcarea Populară 

       3 - Partidul Naţional Liberal 

3 – Coaliția pentru Maramureș 

2 - Partidul PRO România 

1 - Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 

1 - Partidul Ecologist Român  

     (3) Constituirea Consiliului Local al Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ s-a constatat prin 

ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 383 din 13 Octombrie 2020 a Judecătoriei DRAGOMIREŞTI. 

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

şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 5. la prezentul statut. 

 

Art.7.  (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de cetăţean de 

onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ. 

      (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a 

Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ. 

      (3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi 

retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum şi procedura aplicabilă 

pentru acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a comunei SĂCEL se regăsesc în anexa nr. 6 la 

prezentul statut. 
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CAPITOLUL III 

Căi de comunicaţii 

 

ART.8.  (1) Raza teritorială a Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ este tranzitată, după caz, de una 

sau mai multe dintre 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: 

a) reţeaua rutieră. 

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

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

din drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes comunal şi poduri, după caz, astfel cum sunt 

prezentate în anexa nr. 7 la prezentul statut. 

 

CAPITOLUL IV 

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

teritoriale 

 

ART.9. (1) Reţeaua şcolară de la nivelul Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ, potrivit Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul total de unităţi 

de învăţământ de stat. 

       (2) Pe raza teritorială a Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ îşi desfăşoară activitatea o 

școală şi o grădiniţă. 

      (3) Unităţile de învăţământ prevăzute la alin. (1), sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut. 

              (4) Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ susţine unităţile de învăţământ prevăzute la alin. (1) 

potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

     

Art.10. (1) Pe raza teritorială a Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ îşi desfăşoară activitatea 

instituţii de cultură (cămin cultural, bibliotecă). 

             (2) Săcelenii, oameni de la munte, sunt aproape singurii locuitori de pe valea Izei unde portul are 

multe trăsături comune cu cel al strămoșilor noștri daci și care se mai păstrează și azi la cei mai în vârstă, 

așa cum l-au moștenit din bătrâni. 
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În domeniul culturii comuna SĂCEL se remarcă prin tradiţii, obiceiuri, monumente de o reală autenticitate 

din zonă. 

Ceramica sau olăritul este cel mai vechi meșteșug păstrat prin tradiție în localitatea Săcel. Caracteristica 

ceramicii de Săcel constă în faptul că lustruirea vaselor se face cu piatra de cremene (după uscare) pe 

întreaga suprafață. vasele au forme deosebite, cele mai multe semănând cu piesele de ceramică preistorică 

– în special La-Tene-ul dacic – unde oalele erau arse la roșu într-un cuptor de tip roman primitiv. 

Vechimea acestui meșteșug din Săcel nu este încă cunoscută dar fondul străvechi este dovedit prin forma 

vaselor, prin tehnica lustruirii cu piatra după ardere și cuptorul primitiv de ardere. 

             (3) Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ participă la finanţarea manfestărilor culturale de la 

bugetul local, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după 

caz, potrivit legii. 

     

Art.11.  (1) Pe raza teritorială a Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ se asigură una sau mai multe 

dintre următoarele forme de asistenţă medicală, după caz: 

Cabinet medical individual – GANEA ROBER OVIDIU. 

               (2) Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ participă la finanţarea activităţilor de asistenţă de 

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

contracte cu terţii, după caz, potrivit legii. 

               (3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul, prin: 

      a) Cabinet medical individual – GANEA ROBER OVIDIU; 

        (4) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală sunt prezentate 

în anexa nr. 8 la prezentul statut. 

 

Art.12. (1) Pe raza teritorială a Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ nu se asigură servicii sociale 

definite potrivit art. 30 din Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, activitatea de asistență socială desfășurându-se prin Compartimentul de Asistență Socială. 

     

Art.13. (1) Pe raza teritorială a Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ nu îşi desfăşoară activitatea, 

instituţii de presă în domeniul presei scrise, media on-line şi/sau, după caz, media audiovizual. 

    

Art.14. (1) Pe raza teritorială a Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ îşi desfăşoară activitatea,  

organizaţii neguvernamentale, prezentate în anexa nr. 10 la prezentul statut (dacă este cazul). 
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CAPITOLUL V 

Funcţiuni economice ale unităţii administrativ-teritoriale 

 

Art.15. Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi 

terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

 

CAPITOLUL VI 

Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale 

 

Art.16. (1) Patrimoniul Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ este compus din bunurile mobile şi 

imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat al Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ, 

precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial. 

  (2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ, întocmit şi 

atestat prin Hotărârea Consiliului Local, publicat în Monitorul Oficial la nivelul anului 2002. În present se 

află în lucru noul inventor, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

       (3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ se 

actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a 

Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ, în secţiunea dedicată acestui statut (inventarul detaliat se 

găseşte ca anexă la prezentul statut). 

     

CAPITOLUL VII 

Serviciile publice existente 

 

Art.17. Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul comunei sunt, după caz: 

    a) serviciul public de transport, după caz, furnizat de operatori privaţi; 

    b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC HERODOT GRUP SRL SIGHETUL MARMAŢIEI; 

    d) serviciul public de iluminat furnizat de: ELECTRICA Furnizare; 

    e) serviciul public de apă canal furniat de: UAT SĂCEL. 

 

Art.18. Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei SĂCEL, județul 

MARAMUREŞ sunt furnizate de ELECTRICA Furnizare. 
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CAPITOLUL VIII 

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

 

Art.21.(1) Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe 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, respectiv a municipiului Bucureşti, 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. 

 

CAPITOLUL IX 

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi organizaţiile nonguvernamentale 

care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială 

 

Art.22. (1) Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ realizează un cadru de cooperare sau asociere cu 

organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, organizaţii de 

tineret, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii. 

            (2) Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ 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.  

          (3) Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul 

local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 
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             (4) Pe raza teritorială a Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ îşi desfăşoară activitatea 

organizaţii neguvernamentale, care sunt prezentate în anexa 10 la prezentul statut  

 

Art.23. (1) Pe teritoriul Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ îşi desfăşoară activitatea un număr de 6 

partide politice sau organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în condiţiile Legii partidelor 

politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

       (2) Lista partidelor politice care îşi desfăşoară activitatea în Comuna SĂCEL, județul 

MARAMUREŞ se găseşte în anexa 10 la prezentul statut. 

     

Art.24. (1) Pe teritoriul Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ nu îşi desfăşoară activitatea organizaţii 

sindicale sau asociaţii profesionale. 

     

Art.25. (1) În Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ îşi desfăşoară activitatea următoarele culte 

religioase:  

- Ortodox,  

- Greco - Catolic, 

- Adventiști de ziua a șaptea;  

- Baptist. 

       (2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăseşte în 

anexa nr. 11 la prezentul statut. 

CAPITOLUL X 

Participare publică 

 

Art.26. Populaţia din Comunei SĂCEL, județul MARAMUREŞ 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, după caz; 

    c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative, după caz; 

    d) prin participarea la şedinţele consiliului local; 

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

funcţionare al consiliului. 
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Art.27. (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 în toate satele şi localităţile componente ale comunei ori 

numai în unele dintre acestea (nu este cazul). 

 

CAPITOLUL XI 

Cooperare sau asociere 

 

Art.28. Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ se asociază sau cooperează, după caz, 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. 

 

Art.29. (1) Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale ale 

autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

  (2) Comuna SĂCEL este partener în: 

- GAL VALEA IZEI; 

- GAL VALEA IZEI-MOISEI; 

- ADI - ADIGIDM MM 

CAPITOLUL XII 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

Art.30. Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin prezenta Hotărâre. 

Art.31. Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei SĂCEL, județul 

MARAMUREŞ sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative. 

Art.32. Anexa nr. 10 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură 

juridică. 

Art.33. Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 32 se actualizează, în funcţie 

de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puţin o dată pe an. 
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Anexa nr. 1. la Statut 

Prezentarea grafică şi descriptivă. 

 

Săcelul este o comună din județul Maramureș, așezată în sud-estul acestuia, în marea unitate de relief 

cunoscută sub numele de Depresiunea Maramureș. Este prima comună din subunitatea Valea Izei, ocupând 

o suprafață de 80 Km2. Se află situat la o distanță de 23 km de orașul Vișeu de Sus, la 56 km față de 

Sighetu Marmației și la 122 km față de municipiul Baia Mare. 

      Săcelul se învecinează la nord cu orașul Vișeu de Sus, la nord-est cu comuna Moisei, la vest cu Săliștea 

de Sus, iar la sud are ca vecin județul Bistrița-Năsăud. 

     În cadrul depresiunii Maramureș, relieful comunei este deluros și muntos, fiind străbătută de râul Iza. 

          Localitatea este așezată de-a lungul șoselei județene care începe chiar din Săcel, continuă pe toată 

Valea Izei până în localitatea Vadu Izei și de aici se poate ajunge pe Valea Marei și peste Munții Gutâi 

până la Baia Mare. 

        Din punct de vedere geografic, localitatea Săcel este așezată în districtul central din ținutul Carpaților 

Orientali de nord, relieful săau fiind o prelungire a Munților Rodnei. 

     Coordonatele geografice ale comunei sunt: longitudine estică 24026´0´´și longitudine nordică 

47038´22´´. 

Tabel 1 – Terenuri 

Tip Suprafaţă  

Teren arabil  1341,45 ha 

Teren intravilan   373,02 ha 

Teren extravilan  968,43 ha 

Păşuni  734,88 ha 

Păduri  3026,7 ha 

Fâneţe  2776,38 ha 

Vie/Livezi  130,07 ha 

Curţi construcţii  201,89 ha 

Neproductiv  6,32 ha 

Ape 7,3 ha 

Drumuri/căi ferate  97,06 ha 

Total teren 8322,05 ha 
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Anexa nr. 2 la statut  

Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 

I.  Hidrografia 

Comuna SĂCEL, județul MARAMUREŞ dispune de o reţea hidrografică bogată. Comuna Săcel este 

împânzită atât din partea de nord dar mai ales în sud de o mulțime de pâraie. Toate se varsă în râul Iza, care 

străbate localitatea de la est spre vest. 

       Râul Iza izvorăște de sub vârful Bătrâna (1710 m) și imediat în apropierea izvorului, dispare sub 

pământ, urmând un curs subteran prin peștera Izei (lungime de 2440 m, denivelare 170 m) printr-o galerie 

săpată în roca de calcar. Iese din nou la suprafață, printr-un izbuc, denumit Izvorul Albastru al Izei. 

        Bazinul hidrografic al Izei are o lungime de 83 km și o suprafață de 1303 km 2 și corespunde ca regim 

de tip carpatic vestic. 

II. În judeţul Maramureş, clima este temperat continentală, cu vânturi din direcţia sud-vest şi sud-est 

Aproximativ 275 de zile/an temperatura este pozitivă, precipitaţiile atmosferice sunt printre cele mai 

ridicate din ţară, aproximativ 70% din suprafaţă judeţului inregistrează între 900-1000 mm precipitaţii/an. 

Temperaturile aerurui înregistre azi, valori anuale medii cuprinse intre -1 şi 1 grad. Potrivit evaluărilor 

prezentate în Raportul al 4-lea ar IPCC din anul 2007, in România se prefigurează o încălizre medie anuală 

de 0,5 - 1,5 grade pentru perioada 2020-2029 şi de 2,0 - 5,0 grade pentru perioada 2010-2019. 

În conformitate cu urtimul raport publicat în anul 2013 de ANpM/MMSC, privind starea mediului, in 

Regiunea Nord-vest se previzioneaza o crestere mai accentuata a temperaturilor medii multianuale in 

zonele estice şi sud-estice (cu până la 0,82.c) până în 2030. Pe perioada de predicţie 2071-2100, conform 

ESPON, în întreaga regiune se vor semnala temperaturi medii anuale cu peste 3,5 garde C mai mari decât 

în perioada actuală. 

Conform ,,Strategiei Naţionale a României privind schimburile climatice 2013-2020”, la nivel naţional, va 

avea loc o creştere cu 2"C a temperaturilor medii în anotimpul de iarnă si o creştere cu peste 3 grade C a 

temperaturilor medii în anotimpul de vară. 

Se prevede o creştere a temperaturii medii minime din anotimpul de iarnă, mai semnificativ în zona 

intercarpatică (cu 4 – 6 grade C). Acest semnal climatic este deja existent, aşa cum rezultă din analiza 

datelor de observaţie pentru perioada 1961-2000, o încălzire de 0,8-0,9 grade C în zona regiunii Nord-vest. 

În cazul temperarturilor medii maxime din anotimpul de vară, moderarea relevă o creştere a temperaturilor 

în nordul ţării cu 4,0 grade şi 5,0 grade. Valurire de călduri vor fi o apariţie obişnuită şi vor afecta în 

special zonele urbane, unde temperatura va fi mai ridicată datorită densităţii mari a construcţiilor, punând 

în pericol sănătatea populaţiei. 
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III. Vegetaţia 

În zona comunei Săcel există o floră bogată şi variată, zona fiind prielnică plantelor lemnoase, arborilor şi 

arbuştilor. Pădurile sunt cornpletate răzleţ cu brad, molid, stejar, mesteceni, ulmi, frasini, carpeni, plopi, 

salcârni, arini şi salcii. De asemenea, se găseste zmeură, mure, afine şi fragi. În flora teritoriului, un loc 

important îl ocupă plantele medicinale: muşeţelul, romanila, floarea de tei, măcieşele, socul, coada 

şoricelului, izma, păducelul etc. Ele cresc spontan şi se găsesc din abundenţă. 

Vegetaţia ierboasă şi spontana este destul de frecventă şi bogată, reprezentată de păiuşul roşu, ţăpuşica, 

rugină, rogoz, graminee şi leguminoase (trifoiul alb, trifoiul roşu, ghizdeiul, lucerna, ovăzciorul, etc.), care 

formează baza furajeră pentru animale. 

 

IV. Fauna 

Fauna comunei Săcel este caracterizată printr-o varietate de specii în funcţie de altitudine, unele având 

caracter endemic munţilor Rodnei. Speciile de animale sunt bine reprezentate, prezentând o mare varietate 

în funcţie de alitudine: în zona alpină se găseşte capra neagră, marmota, acvila de stâncă, în jnepeniş 

trăieşte cocoşul de mesteacin, iar in pidurile de conifere se găseşte râsul, cocoşul de munte, ursul brun, 

cerbul carpatin şi altele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

Anexa nr. 3  la statut  

Prima atestare documentară: 1326 (Zachal, Keneziatus Kis Zachal, Kis Zachal). 

Etimologie 

Etimologia numelui localității: din subst. sat + suf. dim. -uc > sătuc + suf. dim. -el > sătucel > sătcel (prin 

sincopare) > săcel. 

Săcelul este localitatea de intrare în Maramureș dinspre Transilvania, pe drumul Bistriței, nu departe de 

Vârful Pietrosu din Munții Rodnei, fiind prima comună de pe Valea Izei. 

Pe teritoriul acestei localități viața a pulsat din cele mai vechi timpuri. Lucrul acesta este dovedit de 

descoperirea în anul 1968 în timpul activităților agricole, a unui topor de luptă din epoca bronzului, ceea ce 

dovedește ca localitatea a fost din timpuri străvechi favorabilă așezărilor omenești. 

Toporașul a fost descoperit la o adâncime de 0,10 – 0,15 m, împreună cu alte obiecte din bronz care s-au 

pierdut ulterior. Arheoogul Carol Kacso, îl descrie și îl datează ca făcând parte din perioada târzie a 

bronzului și ca formă aparține variantei Sanț-Dragomirești. Este un topor cu manșonul prelungit în dreptul 

cefei, în formă de scut. 

Cultura 

Măști populare 

Prin anul 2000 meșterul Vasile Șușca a revitalizat o îndeletnicire străveche și anume confecționarea de 

măști populare. 

Măștile sunt un depozit de obiceiuri și simboluri străvechi, care trebuie descifrate. În timp, masca s-a 

transformat și adaptat noilor credințe ale poporului. Ea combină simbolurile păgâne cu cele creștine și a 

primit influențe  de la alte culturi, trecând treptat de la ritual la spectacol. Fiecare mască a devenit un 

personaj ce face parte dintr-un teatru popular sau alaiul de măști, care în sărbătorile de iarnă se întâlnesc 

într-un spectacol fascinant, ce aduce aminte de vechile ritualuri precreștine. 

Șușca realizează măști din piele de capră, oaie sau miel, lână și blănițe, prinse într-o structură de pănură 

groasă. Unele sunt decorate cu coarne de berbec sau țap, iar pentru dinți folosește boabe de fasole sau colți 

de mistreț. Toată materia primă este de origine locală, din sat. Măștile lui sunt un continuator al vechilor 

măști în Maramureș, în jocurile de iarnă la Crăciun și Anul Nou, dar și-au pierdut funcția ritualică și sunt 

create pentru dimensiunea estetică, care poartă amprenta meșterului care le produce. 

Meșterul Șușca din Săcel este foarte apreciat și invitat la târgurile de profil, fiind o prezență tonică și 

spirituală, la fel ca măștile lui. Anual participă la târgurile locale din Sighetu Marmației, Baia Mare, Cluj 

Napoca, Sibiu sau București. În străinătate a participat la manifestări din: Budapesta, Viena, Berlin, 

Carnavalul de la Veneția, Strasbourg, Philadelphia. 
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Prelucrarea lemnului 

Meșterul Grigore Țulean s-a afirmat prin talentul său șa prelucrarea artistică a lemnului. Realizează 

sculpturi cu caracter religios cum ar fi pecetare și cruci, obiecte casnice și pastorale: fuse, linguri, sălărițe, 

căni, căuce, donițe, bâte, etc. dar și nelipsitele obiecte artizanale: case și porți miniaturale, lanțuri de lemn, 

suveniruri. 

Ceramica sau olăritul 

Ceramica sau olăritul este cel mai vechi meșteșug păstrat prin tradiție în localitatea Săcel. Caracteristica 

ceramicii de Săcel constă în faptul că lustruirea vaselor se face cu piatra de cremene ( după uscare ) pe 

întreaga suprafață. vasele au forme deosebite, cele mai multe semănând cu piesele de ceramică preistorică 

– în special La-Tene-ul dacic – unde oalele erau arse la roșu într-un cuptor de tip roman primitiv. 

Vechimea acestui meșteșug din Săcel nu este încă cunoscută dar fondul străvechi este dovedit prin forma 

vaselor, prin tehnica lustruirii cu piatra după ardere și cuptorul primitiv de ardere. 

Prima mențiune documentară despre ceramica de Săcel se face în Conscripția urbarială pentru anii 1771 – 

1788 păstrată în fondul Prefecturii de la Arhivele Statului din Sighet în care se arată că „pe lângă iobagii 

agricoli, apar și iobagi sau jeleri care practică o meserie oarecare, cum este jelerul feudalului Balea Mihai, 

care practicând meseria de olar este obligat să dea anual stăpânului său ( Balea M. ) o sută de oale”. 

Argila de ocru sau ”aluatul de olar” cum îl numește meșterul, se extrage de la adâncimea de 10 metrii de 

lângă podul Drobodava sau Drovodeaua ( în exprimarea olarului ), loc cu nume dacic care se păstrează 

până azi în comuna Săcel. 

Argila neagră se aduce de pe Valea Glodului sau din dealul Pomișori și este folosită în loc de vopsea pentru 

ornamentarea vaselor cu cele două motive de proveniență dacică ”unda apei” sau șirul, numit de meșter și 

cordățel și ”zimți” 

Decorul de pe vasele de ceramică roșie nesmălțuită create de Tănase Cocean se individualizează prin 

trăsături proprii față de cel al pieselor din alte centre de ceramică. Tradiția ceramicii este continuată în 

familie de către fiul lui Tănase Cocean, pe nume tot Tănase Cocean ( înfiat Tănase Burnar ) și de către 

nepot, Tănase Dumitru Burnar, din Săcel. 

Prin păstrarea originalității dacice a vaselor create de olarii din familia Cocean, la care participă și soția 

meșterului Todora și nora sa Mărioara, antrenându-i și pe nepoți ( Adrian și Dumitru ) a atras atenția 

specialiștilor etnologi, ceea ce a determinat participarea lor la diferite expoziții și concursuri pe plan 

județean și național, iar cele mai reprezentative piese de ceramică ale lor au intrat în patrimoniul unor 

muzee precum Muzeul Astra din Sibiu, Muzeul Țăranului Român din București, Muzeul Etnografic al 

Transilvaniei din Cluj Napoca, Muzeul de Etnografie și Artă populară din Baia Mare, Muzeul 
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Maramureșului din Sighetul Marmației, iar Tănase Cocean a fost distins cu numeroase premii și diplome: 

Premiul II la etapa republicană a celei de-a IV-a Expoziții bienale republicane de artă populară din 1969, 

Medalia de argint la Expoziția Republicană de Artă Populară organizată în 1974, premiul al III-lea la ediția 

din 1979 a Festivalului național ”Cântarea României”. În anul 1978 Tănase Cocean a primit premiul 

Uniunii Artiștilor Plastici. 

În anul 1986 Studioul Cinematografic ”Sahia- Film” din București a produs un film în regia etnologului 

Olimpia Daicoviciu numit simplu ”Ceramica de Săcel”, care urmărește tradiția și procedeul de creație în 

toate fazele lui, fiind și un omagiu adus marelui meșter Tănase Cocean. 

În anul 2005, Societatea Romfilatelia, ca semn de recunoștință păstrării din generație în generație a acestui 

meșteșug. a scos pe piață seria de timbre ” Ceramica românească I ” însoțită de asemenea și de specialitatea 

filatelică numită ”Plic prima zi” (F.D.C.), iar marca poștală cu valoarea de 5000 lei este dedicată centrului 

de ceramică Săcel și are ca imagine două vase de ceramică roșie nesmălțuită cu inscripția ”Săcel – 

Maramureș”. 

Secole de-a rândul pe văile Izei, Marei, Cosăului și Vișeului și mai departe peste Munții Rodnei și 

ținuturile Năsăudului până la Beclean, s-a răspândit această ceramică, care nu are asemănare cu ceramica 

nici unui centru învecinat – Kuty, Vișeu, Baia Mare, Vama, Lăpuș. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea lucrau în Săcel peste 30 de olari. Ei au produs o ceramică nesmălțuită, arsă 

la roșu și lustruită cu ”bâdicașul” (piatra de cremene) producând: căni, cănițe, ulcioare, bocăi (oale pentru 

lapte), laboș sau crăticioară, tigălaie (vas mai mare pentru untură), cupe, cupițe, păhăruțe, oale pentru 

sarmale, fedeauă (capace pentru oale) și altele. 

Uneltele cu care au lucrat olarii din Săcel nu se deosebeau de uneltele altor centre. lucratul se făcea și la 

roată. Partea de sus a roatei se numește crâng iar suprafața pe care se formează oalele ”lepedeu”, care se 

leagă printr-un ax de fier de roata de jos. Pământul se frământă ca și aluatul de pâine și se bate cu leșca 

(lopățică). Mesălăul este pensula cu care se ornamentează vasele. 

Centrul de ceramică din Săcel, este unic în țară cu forme deosebite, având asemănare numai cu vechea 

ceramică dacică. Menținerea nealterată a acestui meșteșug, așa cum au produs-o în străvechi timpuri dacii, 

se explică prin izolarea localității, unde din tată în fiu se prelua meseria și se continua în aceiași tehnică, 

fără avea posibilitatea să vină în contact cu alte centre. Un motiv pentru care se menținea tehnica vopsirii 

este de ordin economic, astfel vopseaua neagră sau ”cerneala pentru oale”, se găsea în natură (pe Dealul 

Pomișori sau Valea Glodului  sub formă de argilă neagră sau ”glod”) și nu trebuia cumpărată. 
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Ceramica de Săcel și-a păstrat neschimbată zestrea primită de pa populația autohtonă – dacii liberi – care 

au locuit pe teritoriul Maramureșului și prin tradiție s-a transmis din generație în generație până la olarii 

zilelor noastre. 

Pentru meritul său de păstrător al meșteșugului olăritului dacic din moș-strămoș, ceramistul Tănase Cocean 

i s-a acordat de către ”Fundația Social-Culturală pentru Democrație, Identitate, Unitate, Generozitate, 

Acțiune” titlul de ”Mare Meșter”. 

La locuința acestui meșter sunt trei generații ( Tănase Cocean, fiul acestuia cu soția și nepoțeii ) care 

lucrează în spiritul tradiției acestui centru unic în spațiul românesc și european. 

Crăciunul 

Crăciunul este cea mai frumoasă dintre toate sărbătorile de peste an, cu care de fapt încep sărbătorile de 

iarnă și pentru care fiecare familie se pregătește să-l întâmpine cât mai creștinește. Femeile dorovăiesc ( fac 

o curățenie generală) începând cu văruitul camerelor, ștersul geamurilor, spălatul podelelor, împodobirea 

rudei ( în „camera de parade”, de musafiri), așezarea pe cuie a icoanelor și blidelor, iar peste acestea așează 

ștergători albe din pânză țesută fie alese, fie cusute. În casele bătrânești, văruitul interioarelor se făcea cu 

farbure albastru (albăstreală) cumpărată din prăvăliile evreiești. 

Cum casele bătrânești nu erau pardosite și pe jos era lut, acestea se muruiau (se ungeau) cu lut roșu pentru 

a da un aer de curățenie întregii încăperi. Cu o săptămână înainte, toată casa era curată, iar gospodina 

începea cu două, trei zile înainte de Crăciun să pregătească bunătățile (sarmale, cozonaci, pancove, pâine, 

cârnați, friptură, aituri (răcituri) de porc). În seara de ajun, în cuptorul de pită, aproape fiecare gospodină 

pregătea, în tăvi de lut sau oale tot de lut, chigăla (budincă) de cartofi sau de laște (tăieței), care se mânca a 

doua zi la masa festivă a întregii familii și a eventualilor musafiri. 

Azi s-a cam renunțat la mâncărurile bătrânești (tradiționale) cu excepția sarmalelor și a cozonacului, fiecare 

gospodină caută să facă mâncăruri cât mai sofisticate după rețetele din cărți de bucate, ori mai nou chiar 

preluate din străinătate. 

Sărbătoarea Crăciunului, cu obiceiurile sale, vine din timpuri străvechi desfășurându-se între 25-27 

decembrie. De fapt, sărbătoarea începe în seara de 24 decembrie prin colinzile de la ora 18 a copiilor între 

4-14 ani, care, pe la orele 22, se retrag acasa, deoarece, după această oră, încep colinzile grupurilor de fete 

și feciori și chiar familii mai tinere care se colindă reciproc, iar spre ziuă colindă familiile mai vârstnice. 

Înainte de a fi primiți în casă, atât cei mici cât și cei mari, cântă o colindă la fereastră sau la ușă. 
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Sf. Paști 

Sunt sărbători de primăvară când și natura și oamenii parcă revin la o nouă viață, totul se reînnoiește. De 

aceea, pentru Paști, mai ales fetele, caută să-și facă o haină nouă pentru a fi îmbrăcată a doua zi, și apoi iese 

după-amiază la plimbare cu hainele cele noi, cu care, de altfel, se duc și la biserică. 

Este o sărbătoare dedicată tot lui Hristos, care, ucis și înmormântat, a înviat a treia zi, iar după 40 de zile a 

urcat la tatăl ceresc. 

în noaptea Învierii ( se păstrează și azi obiceiul străbun), fiecare familie duce în traistă la biserică mâncare 

la sfințit, și anume: pască (colaci împletiți și umpluți cu brânză de oaie), caș proaspăt, ouă roșii, cârnați, o 

bucățică de slănină, cozonac, o sticlă de vin roșu și o lumânare mare care la sfârșitul slujbei este aprinsă în 

traistă, alături de bucate, în momentul în care preotul trece pe la fiecare și stropește cu apă sfințită, după 

care lumânările se sting, urmând a fi strânse de coratori. 

La sosirea de la biserică se așează masa festivă a întregii familii cu fiecare din bucatele duse „la slujit”. 

Masa începe cu ciocnitul ouălor roșii adresându-se cuvintele: „Hristos a Înviat!”, la care se răspunde: 

„Adevărat că a Înviat!”. Acesta devine si salutul între consăteni în toate imprejurările, timp de 40 de zile 

până la „Înălțare” când se schimbă salutul anterior cu cel de „Hristos s-a înălțat!” și răspunsul „Adevărat s-

a înălțat!”. 

Portul săcelenilor 

Săcelenii, oameni de la munte, sunt aproape singurii locuitori de pe valea Izei unde portul are multe 

trăsături comune cu cel al strămoșilor noștri daci și care se mai păstrează și azi la cei mai în vârstă, așa cum 

l-au moștenit din bătrâni. 

Din lână țeseau pănura albă și neagră pentru sumane și cioareci, pe care o întrebuințează și astăzi în același 

scop. 

Ritualuri de trecere 

- Nașterea – cuprinde obiceiuri destinate ocrotirii copilului de deochi și boli, obiceiuri practicate la prima 

scaldă, obiceiuri de botez și de cumetrie, precum și obiceiuri la scăldăciune; la șase luni după naștere, 

copilului i se „taie moțul” de către nași, ocazie cu care se organizează o nouă petrecere. 

- Nunta –include obiceiuri legate de pețit, logodnă (ceremonial cu o mică petrecere) 
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Anexa nr. 4  la statut  

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Săcel se ridică la 3.500 de locuitori, în 

scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.779 de locuitori. Majoritatea 

locuitorilor sunt români (95,8%). Pentru 4% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct 

de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (94,14%), cu o minoritate de adventiști de 

ziua a șaptea (1,03%). Pentru 4,03% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 

Tabel 2 – Populaţia după etnie 2011 

Etnie Procent 

Români (95,8%) 

Necunoscută (4%) 

Alta (0,2%) 

 

La nivelul anului 2021, în comuna SĂCEL se înregistrează un număr de 3.261 locuitori după domiciliu, 

conform datelor furnizate de INS, baza TEMPO. 

 

Tabel 3 – Populaţia după domiciliu 2015-2021 

 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2021 

Total 3503 3474 3433 3404 3366 3261 

Sex Masculin 1786 1769 1751 1743 1725 1660 

Sex Feminin 1717 1705 1682 1661 1641 1601 

Sursa – Baza Tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

Anexa nr. 5 la statut  

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandalor aleşilor locali de la nivelul comunei 

SĂCEL, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992. 

I. PRIMAR  

 

a) mandatul 1992-1996  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   COMAN IOAN   05.07.1952  F.S.N.  1992 - 1996 

 

b) mandatul 1996-2000  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   NEMES PAVEL  17.10.1944  PDSR  1996 - 2000 

 

c) mandatul 2000-2004  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   LUŢAI DINU-IOAN  29.07.1966  PRM   2000 - 2004 

 

d) mandatul 2004-2008  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   LUŢAI DINU-IOAN  29.07.1966  PUR  2004 - 2008 

 

e) mandatul 2008-2012  
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Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   DOLOGA GAVRILĂ  08.04.1961  PDL  2008 - 2012 

 

f) mandatul 2012-2016  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   DOLOGA GAVRILĂ  08.04.1961  PDL  2012 - 2016 

 

g) mandatul 2016-2020  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   DOLOGA GAVRILĂ  08.04.1961  PSD  2016 - 2020 

 

h) mandatul 2020 – 2024  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   DOLOGA GAVRILĂ  08.04.1961 

 COALIŢIA PT. 

MARAMUREŞ -

PSD 

 2016 - 2020 

 

II. CONSILIERI LOCALI  

a) mandatul 1992-1996  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 
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0 1 2 3 4 

1.   BURNAR NICOLAE  06.12.1942  FSN   

2.   NEMES PAVEL  17.10.1944  FSN   

3.   NICOSCHI TOADER  5.02.1932  FSN   

4.  BURNAR GHEORGHE  13.04.1923  FSN   

5. ŢICALA CATALINA 23.03.1961 FSN  

6. SIMA DOCA 26.09.1962 FSN  

7. TOMOIAGA GRIGORE 20.07.1952 FSN  

8. SUSCA ION 16.06.1962 FSN  

9. DANCI ION 10.10.1929 FSN  

10. BIZAU GAVRILA 09.03.1937 Conv. Democratică  

11. BURNAR DUMITRU  15.06.1937 Conv. Democratică  

12. BURNAR IOAN 09.08.1962 MER  

13. BIZAU PETRU  23.08.1962 MER  

 

b) mandatul 1996-2000  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   GRAD ELENA  08.03.1935  PDSR   

2.   BOTA IOAN  04.10.1952  PDSR   

3.   DANCI IOAN  17.01.1963  PDSR   

4.  COMAN VASILE  2.01.1926  PPR   

5. MIHALI GHEORGHE  08.03.1939 PPR  

6. BURNAR VASILE 11.10.1929 PPR  

7. GONDA GHEORGHE 28.01.1962 CDR  

8. TIMIS VASILE 15.11.1925 CDR  

9. COMAN IOAN  05.07.1952 PD FSN - USD  
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10. NICOSCHI TOADER  5.02.1932 PD FSN - USD  

11. BIZAU PETRU  23.08.1962 MER  

12. HOJDA NELUL 17.10.1960 P.L. 93  

13. GRAD VASILE  20.01.1944 PSM   

 

c) mandatul 2000-2004  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.  MAGDAU IOAN  30.10.1960  PRM   

2.  BIZAU ŞTEFAN  16.04.1970  PRM   

3.  PETER ILIE  06.09.1957  PRM   

4. NEMES PAVEL  17.10.1944  PDSR   

5. GRAD ELENA 08.03.1935 PDSR  

6. DANCI IOAN  17.01.1963  PDSR   

7. COMAN IOAN  05.07.1952  PNL   

8. PETER GHEORGHE  01.12.1965  PNL   

9. MAGDAU NICOARA  24.08.1958  PD   

10. ŞUŞCA IOAN 16.06.1962 PD  

11. COMAN IOAN  18.01.1952  PD   

12. BIZAU VASILE  23.10.1967  PNR   

13. TOMOIAGA IOAN  23.01.1954  PRM   

 

d) mandatul 2004-2008  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   BIZAU VASILE  23.10.1967  PD   
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2.   BIZAU VASILE  4.03.1964  PD   

3.   BIZAU ŞTEFAN  16.04.1970  PNL   

4.  BOTA IOAN  04.10.1952  PSD   

5.  PETER GHEROGHE  01.12.1965  PNL   

6.  COZÎLTEA IOAN  21.07.1953  INDEPENDENT   

7.  DANCI IOAN  17.01.1963  PRM   

8.  DOLOGA GAVRILĂ  08.04.1961  PSD   

9.  GRAD MARICUTA  01.06.1950  PUR   

10.  GRAD TEODOR  18.09.1938  PUR   

11.  GRAD MARIOARA  31.01.1970  PUR   

12.  MAGDAU NICOARA  24.08.1958  PD   

13.  PETER PETRU  12.08.1958 PFDR  

 

e) mandatul 2008-2012  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   BALEA VASILE  23.05.1973  PNG-CD   

2.   BIZAU VASILE  23.10.1967  PD   

3.   BIZAU VASILE  4.03.1964  PD   

4.  BOTA MARIA  14.11.1973  PNL   

5.  COMAN IOANA 13.04.1964 UNIUNEA PENS.U  

6.  COZILTEA IOAN  21.07.1953  PNG-CD   

7.  DANCI VASILE  02.03.1971  PRM   

8.  GANEA ROBERT OVIDIU  17.09.1969  PNL   

9.  GRAD MARIOARA  31.01.1970 PC  

10.  LUŢAI DINU- IOAN  29.07.1966  PNL   

11.  MAGDAU NICOARA  24.08.1958  PD   
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12.  PETER VASILE  01.01.1956  PDL   

13. ŞUŞCA IOAN 16.06.1962 PDL  

 

f) mandatul 2012-2016  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   BIZAU ŞTEFAN  16.04.1970  PNCD   

2.   BOTA ILEANA  20.08.1971  PSD   

3.   BOTA MARIA  14.11.1973  PNL   

4.  COZILTEA IOAN  21.07.1953  PDL   

5. DANCI PAUL ALEXANDRU 03.03.1989 PER  

6.  DANCI VASILE 02.03.1971 PRM  

7.  GANEA ROBERT OVIDIU  17.09.1969  PSD   

8.  GRAD MĂRICUŢA  17.09.1969  PDL   

9.  LUŢAI DINU- IOAN  29.07.1966  PNL   

10.  MAGDAU IOAN  16.12.1976  PP DD   

11.  MAGDAU NICOARA  24.08.1958 PSD  

12.  MOISIL ILEANA 11.01.1984 PDL  

13.  TULEAN VASILE  23.10.1964  PNCD   

 

g) mandatul 2016-2020  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   GANEA ROBERT OVIDIU  17.09.1969  PSD   

2.   BOTA MARIA  14.11.1973  PSD   

3.   GRAD MĂRICUŢA  17.09.1969  PSD   
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4.  GRAD TOADER  08.07.1981  PSD   

5.  TOMOIAGA IOAN  02.03.1962  PSD   

6.  COZILTEA IOAN  21.07.1953  PNL   

7.  MAGDAU IOAN  16.12.1976  PNL   

8.  BIZAU ŞTEFAN  16.04.1970  UNPR   

9.  TULEAN VASILE  23.10.1964  UNPR   

10.  DANCI VASILE 02.03.1971  BUN 100%   

11.  POPAN MARIA   08.06.1991  BUN 100%   

12.  BIZAU RADU-IOAN  06.01.1988  PER   

13.  LUŢAI DINU- IOAN  29.07.1966  PMP   

 

h) mandatul 2020 – 2024  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   LUŢAI DINU- IOAN  29.07.1966  PNL   

2.   MIHALI IOAN  30.09.1971  PNL   

3.   BIZAU RADU-IOAN  06.01.1988  PNL   

4.  GRAD TOADER  08.07.1981  PMP   

5.  TETEAN BENIAMIN  23.09.1991  PMP   

6.  BURNAR ELENA  21.04.1997  PMP   

7.  GANEA ROBERT OVIDIU  17.09.1969 

 COALIŢIA PT. 

MARAMUREŞ -

PSD 

  

8.  BOTA MARIA  14.11.1973 

 COALIŢIA PT. 

MARAMUREŞ -

PSD 

  

9.  GRAD MĂRICUŢA  17.09.1969  COALIŢIA PT.   
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MARAMUREŞ -

PSD 

10.  DANCI VASILE 02.03.1971  PRO ROMANIA   

11.  TULEAN VASILE  23.10.1964  PRO ROMANIA   

12.  BIZAU ŞTEFAN  16.04.1970  ALDE   

13.  ŢULEAN ADAM- ION  23.01.1990  PER   

 

II. VICEPRIMARI  

a) mandatul 1992-1996  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   NICOSCHI TOADER  5.02.1932  FSN   

 

b) mandatul 1996-2000  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   COMAN VASILE  2.01.1926  PPR   

 

c) mandatul 2000-2004  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   NEMES PAVEL  17.10.1944  PDSR   

 

d) mandatul 2004-2008  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 
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0 1 2 3 4 

1.   COMAN IOAN  05.07.1952  PNL   

 

e) mandatul 2008-2012  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   LUŢAI DINU- IOAN  29.07.1966  PNL   

 

f) mandatul 2012-2016  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   COZILTEA IOAN  21.07.1953  PDL   

 

g) mandatul 2016-2020  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   GRAD TOADER  08.07.1981  PSD   

 

h) mandatul 2020 – 2024  

Nr. crt. Nume şi prenume Data naşterii 
Apartenenţa 

politică 
Perioadă 

0 1 2 3 4 

1.   GRAD TOADER  08.07.1981  PMP    
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Anexa nr. 6 la statut  

Procedura privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Comunei SĂCEL,  

respectiv a „Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei SĂCEL“ 

Articolul 1 

Titlul de „Cetăţean de onoare al Comunei SĂCEL“, denumit în continuare Titlu reprezintă cea mai înaltă 

distincţie acordată de către Consiliul Consiliul Local al Comunei SĂCEL. 

Articolul 2 

Certificatul de „Fiu/fiică al/a Comunei SĂCEL“, denumit în continuare Certificat reprezintă distincţia 

acordată de către Consiliul Consiliul Local al Comunei SĂCEL persoanelor născute în comuna SĂCEL, 

la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Articolul 3 

Titlul şi Certificatul se pot acorda la iniţiativa: 

a) primarului; 

b) consilierilor locali; 

c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul 

electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

Articolul 4 

Acordarea Titlului şi a Certificatului nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, vârstă, domiciliu, 

sex, religie, apartenenţă politică.  

Articolul 5 

Titlul şi Certificatul au următoarele caracteristici: 

a) sunt personale; 

b) sunt netransmisibile; 

c) reprezintă un drept al titularului; 

d) au valabilitate nedeterminată. 

Articolul 6 

Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau personalităţi care se 

găsesc în una din următoarele situaţii: 

a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus amprenta asupra 

dezvoltării comunei SĂCEL şi a imaginii acestuia; 

b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei SĂCEL, în ţară şi 

străinătate; 
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c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau 

prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în comuna SĂCEL; 

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au produs o 

îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei; 

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

unei imagini pozitive a comunei în lume; 

f) sportivi din comuna care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive internaţionale; 

g) alte situaţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local, după caz. 

Articolul 7 

Nu pot deţine Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii: 

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni contra statului, crime împotriva 

umanităţii, fapte penale; 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după clarificarea 

situaţiei juridice.  

Articolul 8 

   (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin depunerea unui dosar 

la unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

   (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puţin 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 puţin 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 unităţii 

administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoţit de referatul de aprobare şi dosarul prevăzut 

la alin. (2) sau (3). 

   (5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului dacă 

sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
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   (6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în şedinţă ordinară sau extraordinară. 

   (7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea absolută a 

consilierilor consiliului local sau judeţean, 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 sau de către preşedintele Consiliului Judeţean, 

după caz, în cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Judeţean/Consiliului Local. 

   (10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei sau de către preşedintele Consiliului 

Judeţean, după caz, în cadrul unei festivităţi care se organizează de către primar sau preşedintele consiliului 

judeţean, după caz. 

Articolul 9 

Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare; 

b) preşedintele consiliului primarul comunei prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii 

Hotărârii Consiliului Local; 

c) primarul comune înmânează diploma de „Cetăţean de onoare al Comunei “persoanei laureate sau 

persoanei care o reprezintă; 

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

e) pot să ia cuvântul şi 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. 

Articolul 10 

Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Comunei la dezbaterea materialelor care 

privesc întreaga comunitate; 

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

sau în care acesta este coorganizator; 

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

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituţiile aflate în 

subordinea consiliului local; 

e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei. 

Articolul 11 

Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situaţii: 
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a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

Articolul 12 

Titlul se retrage în următoarele situaţii: 

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilităţile prevăzute la art. 7 lit. a); 

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

săi sau ţării. 

Articolul 13 

Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei, după următoarea metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Local al Comunei de către persoanele menţionate la art. 3; 

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

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate absolută, cu 

aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 

d) la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, la 

solicitarea sa. 

Articolul 14 

Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei.  

Articolul 15 

Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuţă cu numele acestuia. 

Articolul 16 

Informaţiile publice referitoare la „cetăţenii de onoare“ vor fi publicate şi în format electronic pe pagina 

de internet a unităţii administrativ-teritoriale respective.  

Articolul 17 

Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de către 

primarul comunei.  
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Anexa nr. 7. la statut  

Reţeaua rutieră 

A. Drumuri de interes naţional 

1. Autostrăzi:  - Nu este cazul 

2. Drumuri expres: - Nu este cazul 

3. Drumuri internaţionale «E»: - nu este cazul 

4. Drumuri naţionale principale - Drumul naţional 17C, cu o lungime de 12.9 de km pe teritoriul UAT 

SĂCEL. 

5. Drumuri naţionale secundare: - nu este cazul 

B. Drumuri de interes judeţean 

Drumul judeţean  - Drumul judeţean 186, cu o lungime de 3.8  de km pe teritoriul UAT SĂCEL. 

C. Drumuri de interes local 

    Drumuri comunale – Da, există DC.  

    Drumuri vicinale: - 

    Străzi: - străzile care străbat comuna SĂCEL. 

Comuna este împinzită de o mulţime de uliţe cu diferite denumiri, porvenite fie de la cursurile de râu, de la 

o formă deosebită, de la anumite activităţi ce se desfăşurau intens în perioadele vechi. Unele străzi cu 

circulaţie intensă au fost reparate destul de des prin aplicarea de balast, pietriş, savură, iar in prezent există 

3.5 ha de drumuri asfaltate. 

Principala disfuncţionalitate legată de străzile din comuna Săcel este legată de faptul că acestea sunt foarte 

înguste, iar spaţiul nu permite lărgirea lor, deoarece proprietiţile private nu permite acest lucru. 

D. Cale ferată - în comuna studiată există o staţie CFR care a fost transformată în altă, însă activitatea se 

desfăşoară normal cu casă de bilete, toate trenurile având opriere în staţia Săcel. În gară există şi o staţie de 

încărcare a vagoanelor-cisternă cu ţiţei, rămasă din timpul în care era exploatat petrolul. 
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Anexa nr. 8.a la statut  

Principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, sănătăţii,  

asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea 

 

I. Instituţii din domeniul educaţiei şi cercetării: 

Pe raza Comunei SĂCEL activează o școală și o grădiniță: 

  Școli: 

- Școala Gimnazială „Dimitrie Vatamanic” SĂCEL; 

  Grădinițe: 

- Grădinița cu program normal SĂCEL; 

 

II. Instituţii din domeniul culturii:  

Pe raza comunei SĂCEL exista un cămin cultural şi bibliotecă. 

 

III. Instituţii din domeniul sănătăţii: 

Functionează pe raza comunei SĂCEL un cabinet medical individual – Ganea Robert Ovidiu. 

La nivelul comunei sunt şi două farmacii. 

 

IV. Instituţii din domeniul asistenţei sociale: 

Asistenţa socială presupune un ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde 

nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de 

dificultate, vulnerabilitate sau dependentă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru 

prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii 

calităţii vieţii. 

Pe plan local, rezultatele activităţii în domeniul asistenţei sociale sunt bune, urmarindu-se cu prioritate ca 

toate cazurile să fie rezolvate la nivelul Primăriei SĂCEL. Numai în situaţii deosebite, cazurile sunt referite 

altor instituţii. 

Promovarea transparenţei şi facilitatea accesului membrilor comunităţii la serviciile sociale. 

Obiective specifice Activități desfășurate Indicatori Suma 

acordata 

2.1. Acordarea de asistență și 

protecție socială pentru 

Acordarea ajutorului social Nr. fam. beneficiare -  

Cereri inreg. 2020 –  

lei/an 

2021 
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familile/persoanele fără venituri 

sau cu venituri reduse  - Legea 

416/2001 a venitului minim 

garantat 

Cereri noi  - 

Modificare cuantum – 

Reluare in plata – 1 

Suspendare plata – 2 

2.2. Acordarea de prestații în 

bani  - alocații de susținere a 

familiei, alocației de stat, 

îndemnizația pentru creșterea 

copilului 

Sprijinirea populației în 

vederea completării 

formularelor pentru 

întocmirea dosarelor pentru 

alocația de susținere a 

familiei, de stat, etc. 

Nr. fam – 107 

Cereri inreg. in 2021 – 0 

Cereri noi – 2 

27 

 

2.3. Alocatii de stat pentru copil: 

Legea 61/1993 privind alocatia 

de stat pentru copii, Republicata  

Acordarea beneficiilor de 

asistența socială. 

 Intocmire dosare. 

Nr. dosare – 27  

2.4.Indemnizatii crestere 

copilul/stimulent OUG nr. 

111/2010 

 

Acordarea beneficiilor de 

asistența socială. 

 Intocmire dosare. 

Nr. dosare -  17 

ICC – 14 

STIMULENT - 3 

 

 

2.5. Tichete sociale pentru 

gradinita. Legea 248/2015. 

Acordarea beneficiilor de 

asistența socială. 

 Intocmire dosare. 

Nr. cereri – (an scolar 

2019-2020) – 11 
 

 

5500 

2.6. Măsuri de asistență și 

protecție pentru familiile fără 

venituri sau venituri reduse în 

perioada sezonului rece OUG nr. 

70/2001 

Sprijinirea populației în 

vederea completării 

formularelor pentru 

întocmirea dosarelor pentru 

încălzirea locuinței în 

perioada sezonului rece 

Nr. cereri solutionate –  

din care pentru: 

Gaze naturale –  

Lemne – 195 

Lemne ajutor social - 85 

4579 

 

 

35906 

24650 

2.7. Măsuri de sprijinire pentru 

persoanele aflate în dificultate 

prin programe de ajutorare 

- Intocmirea listelor si 

distribuirea de produse 

alimentare către categoriile 

sociale defavorizate în 

cadrul programului POAD. 

Nr. beneficiari – 

 

Nr. anchete sociale -  
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- Intocmirea listelor si 

distribuirea pachetelor de 

igiena in cadrul 

programului POAD. 

-  Intocmirea listelor si 

distribuirea mastilor de 

protectie  Legea 146/2020 

- Intocmirea dosarelor 

pentru tichete sociale pe 

suport electronic pentru 

sprijin educațional conform 

O.U.G. 133/2020 - 

Intocmirea listelor si 

distribuirea tichetelor 

sociale pe suport electronic 

pentru mese calde conform 

OUG 115/2020.  

 

Nr. beneficiari:   

Transa I -  

Transa II -  

 

Nr. beneficiari – 94 

Nr. masti distribuite –

2820 

 

 

 

Nr. beneficari – 95 

 

Nr. beneficari – 89 

2.8. Măsuri de protecție și 

asistență socială acordată 

persoanelor cu dizabilități. 

Intocmirea anchetelor 

sociale pentru obținerea 

gradului de handicap și a 

îndemnizațiilor pentru 

persoanele cu dizabilitate. 

 

 

 

 

Monitorizarea activității 

asistenților personali. 

Nr. anchete sociale: 

dosare intocmite  -  

total: 39 

 – adulti - 35 

 – copii - 4 

Nr. vizite la domiciliu - 

Nr. indemnizatii -  

 

Nr asist. personali – 35 

Nr. vizite la domiciliu – 

8 

Nr. sedinte cu asistenții 

personali – 2 

Total:  

lei/ an 

2021 

 

 

106708 x 

12 lei 

 

 

 

2.9. Măsuri de asistență în 

domeniul protecției copilului, 

Întocmirea anchetei sociale 

în caz de divorț și pentru 

Nr. anchete sociale – 2 
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combaterea violenței în familie și 

medierea conflictelor familiale. 

încredințare minori. 

Sprijinirea familiei în 

vederea prevenirii 

abandonului copiilor, 

delincvenței juvenile, 

vagabondajului, a 

abandonului școlar. 

Informare despre 

prevederile legale privind 

copiii ai căror părinți sunt 

plecați la muncă în 

străinătate și a serviciilor de 

care aceștia pot beneficia. 

Intrunirea Consiliului 

Comunitar Consultativ. 

Nr. vizite la dom. – 2 

Nr. consilieri – 0 

Note telefonice - 0  

 

 

 

Nr sedinte – 0 

Nr. participanti – 0 

Nr. dosare - 0 

 

 

 

 

Nr. intruniri - 0 

 

 

V. Instituţii din domeniul presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea: nu este cazul. 

 

VI. Instituţii în domeniul tineretului şi sportului: nu este cazul 
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Anexa nr. 9 la statut  

Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate  

din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură 

Componentă de bază a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creşterii economice a devenit o 

prioritate naţională, pornindu-se de la importanţa sa atât pentru asigurarea condiţiilor de realizare a 

criteriilor de aderare la Uniunea Europeană cât şi pentru creşterea nivelului de trai. 

Cu atât mai mult propagarea şi continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor 

locali şi a reprezentanţilor societăţii au devenit din ce în ce mai stringente în procesul de elaborare si 

realizare a programelor de dezvoltare economico-socială, indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate 

din fonduri guvernamentale, din fonduri private interne sau prin cofinanţări şi împrumuturi externe.  

Infrastructura comunei este foarte puţin dezvoltată, însă sunt în derulare proiecte de modernizare a 

acesteia; în comună există in prezent cateva structuri de cazare care exploatează potenţialul turistic al 

acestei zone, însă acestea ar trebui suplimentate, iar specificul lor ar trebui să fie pur maramureşean (clădiri 

cu arhitectural tradţiadiţională maramureşeană, gastronomie locală, etc). 

Comuna nu dispune de amenajări pentru divertisment sau pentru recreere; 

Echiparea edilitare este destul de dezvoltată, existând curent electric, parţial reţea de apă potabilă, 

telecomunicatii. 

În comună nu există nicio unitate agro-zootehnică şi nici centre de colectare produse agricole; 

Principalele ocupaţii ale locuitorilor sunt: creşterea animalelor (oi, capre, cai, porcine şi cele mai 

importanete fiind vitele) şi culturile agricole pe o suprafaţă de 4085 hectare. În ciuda faptului majoritatea 

locuitorilor se ocupa cu agricultura, aceasta se face la modul individual, de subzistenţă, prin urmare această 

practică nu constituie o formă de venit acoperitoare nevoilor, iar lipsa locurilor de muncă din localitate 

conduc la migrarea cetăţenilor fie către alte oraşe din jur sau către alte ţări. 

În comună sunt întâlnite şi meşteşuguri, dintre care cel mai vechi şi mai bine păstrat este ceramică sau 

olăritul, urmat de sculptura în lemn, fierăria, dulgheria şi tâmplăria, croitoria, cojocăria, moraritul, 

vâltoarea. Aceste meşteşuguri sunt păstrate de către bătrânii satului. În localitate există un atelier mecanic 

şi atelier de vulcanizare. 

Activitatea industrială este legată de extracţia materialelor de construcţie din cariera de piatră, dar şi de 

cea a extracţiei petrolului. Petrolul este una din bogaţiile cele mai importante ale subsolului. 

La nivelul comunei SĂCEL activitatea economico - socială se axează pe următoarele domenii: 

- agricultură; 

- turism. 
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În localitatea SĂCEL, județul MARAMUREŞ sunt 150 firme înregistrate, la nivelul lunii ianuarie 

2021. 

Principalele activități care se desfășoară în comună: Turism, Comerț, Produse agricole și nonagricole, 

Exploatarea și prelucrarea lemnului, Creșterea animalelor. 

INDUSTRIE, TRANSPORT, PRESTĂRI DE SERVICII ŞI COMERŢ  

La nivelul anului 2021, în comuna SĂCEL activează 150 societăți, din datele furnizate de autorităţile 

locale. 

Cifra de afaceri din SĂCEL, Judetul MARAMUREŞ a fost la nivelul anului 2020: 22,8 milioane lei 

(5,2 milioane euro), 0,12% din cifra de afaceri din Judeţul MARAMUREŞ. 

 

Primele cinci companii după cifra de afaceri 2020: 

1. SPEC-BUD S.R.L. SACEL 1523A, Sacel, Judetul Maramures 4 milioane lei (920.321 euro);  

2. T.G. LIVIA FARM S.R.L. - 1459, Sacel, Judetul Maramures 3,2 milioane lei (736.535 euro); 

3. BIMG CARIERA SACEL S.R.L. - 776D, Sacel, Judetul Maramures 2,9 milioane lei (655.101 

euro); 

4. BURLUC IMPEX COM S.R.L. 687 -, Sacel, Judetul Maramures 2,9 milioane lei (650.969 euro); 

5. ECOLOGIC PELLET EST SRL SACEL 244, Sacel, Judetul Maramures 2,2 milioane lei (511.195 

euro). 

 

Număr angajaţi - 111 angajati, 0,15% din totalul de angajati din Judeţul MARAMUREŞ. 

Profit - 3,7 milioane lei (848.529 euro) 0,23% din profitul net realizat în Judeţul MARAMUREŞ. 

Agenţii economici conform site-ului listafirma.ro: 

Nr. Nume Firmă 

1 ALBASTRUL IZEI SRL 

235 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

2 GONDA SRL 

1119 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

3 DANTE EXODUS SRL 

1284 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

4 IONUT & ALEXANDRU TRANS SRL 

736 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

5 TULEAN FOREST SRL 

1298 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

6 KRISZTALEX SRL 

1003 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

7 T.G. LIVIA FARM SRL 

https://www.listafirme.ro/albastrul-izei-srl-16226269/
https://www.listafirme.ro/gonda-srl-3178380/
https://www.listafirme.ro/dante-exodus-srl-33891520/
https://www.listafirme.ro/ionut-alexandru-trans-srl-14960292/
https://www.listafirme.ro/tulean-forest-srl-34187761/
https://www.listafirme.ro/krisztalex-srl-16636862/
https://www.listafirme.ro/t.g.-livia-farm-srl-18757950/
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1459 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

8 MGV GOLDSAVTRANS SRL 

1316 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

9 ECOLOGIC PELLET EST SRL 

244 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

10 CMRE TRUST SRL 

1341 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

11 D & MONY IMPEX SRL 

428 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

12 COZILTEA CONSTRUCT SRL 

253 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

13 BURLUC IMPEX COM SRL 

687 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

14 ORIGINAL CONFORT SRL-D 

1364 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

15 TITIANA RODSIM SRL 

573 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

16 BI TECH COMPLEX SRL 

949 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

17 AXECAMELIA SRL 

91 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

18 IFTODE SRL 

1075 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

19 BIMG CARIERA SACEL SRL 

776D Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

20 IZO TERM EXPERT SRL 

1393 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

21 BURNAR I SRL 

580 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

22 DANTE TRADITIONAL SRL 

1284 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

23 D@Y MIHALI NETWORK SRL 

249 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

24 BIZMARCRIN UNIVERSAL SRL 

1509 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

25 BRENT OIL CO SRL 

156 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

26 ADIA GRAD SRL 

506 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

27 DANTE GENESIS SRL 

1284A Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

28 RURAL DURA SRL 

114 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

29 EURHONEST MEDICAL SRL 

1003 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

30 FOREST ALEX MIHALI SRL 

https://www.listafirme.ro/mgv-goldsavtrans-srl-31423345/
https://www.listafirme.ro/ecologic-pellet-est-srl-20667247/
https://www.listafirme.ro/cmre-trust-srl-23230483/
https://www.listafirme.ro/mony-impex-srl-22531860/
https://www.listafirme.ro/coziltea-construct-srl-41319156/
https://www.listafirme.ro/burluc-impex-com-srl-15349492/
https://www.listafirme.ro/original-confort-srl-32873356/
https://www.listafirme.ro/titiana-rodsim-srl-27985884/
https://www.listafirme.ro/bi-tech-complex-srl-39646245/
https://www.listafirme.ro/axecamelia-srl-15577660/
https://www.listafirme.ro/iftode-srl-23973631/
https://www.listafirme.ro/bimg-cariera-sacel-srl-22112331/
https://www.listafirme.ro/izo-term-expert-srl-39846596/
https://www.listafirme.ro/burnar-srl-2222879/
https://www.listafirme.ro/dante-traditional-srl-43453455/
https://www.listafirme.ro/d@y-mihali-network-srl-39491663/
https://www.listafirme.ro/bizmarcrin-universal-srl-37099265/
https://www.listafirme.ro/brent-oil-co-srl-20923132/
https://www.listafirme.ro/adia-grad-srl-15649759/
https://www.listafirme.ro/dante-genesis-srl-37478684/
https://www.listafirme.ro/rural-dura-srl-17487823/
https://www.listafirme.ro/eurhonest-medical-srl-36020025/
https://www.listafirme.ro/forest-alex-mihali-srl-37266290/
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1170 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

31 AUTODANI ATIASIG SRL 

546 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

32 SALON DYNAMIC CHIC SRL 

91 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

33 SINGURATICILOR SRL 

Str. Principala 1219 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

34 HERE RENTALS SRL 

309 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

35 DAVID SIMA DECOR SRL 

1 A Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

36 IZISOARA EVENTS SRL 

1058 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

37 VVP ALPHA CLEANING SRL 

1039 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

38 J ANCUTA SRL 

55 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

39 RESORT KRISTAL SRL 

1058 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

40 PLITAN TRANS SRL 

1106 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

41 BIDBOBY DENINATY SRL 

285 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

42 PERFORMER SOFT SOLUTIONS SRL 

246 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

43 MAURO MAGNOLA SRL 

1006 B Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

44 AGROMAG IONUT SRL-D 

603 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

45 MAGDAU VULCMAG SRL 

603 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

46 FOREST NIC MIHALI SRL 

1670 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

47 COZILTEA TRANS SRL 

856 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

48 NORTH MOTORS COMPANY SRL 

580 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

49 DYZ REMUS SRL 

969 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

50 BIZAU C.M.N. SRL 

244 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

51 BIZAU SERVICII FUNERARE SRL 

1513 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

52 OLOSIULIA SRL-D 

1336 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

53 FOTO VIDEO CASTELFRANCO SRL 

https://www.listafirme.ro/autodani-atiasig-srl-35515638/
https://www.listafirme.ro/salon-dynamic-chic-srl-36286192/
https://www.listafirme.ro/singuraticilor-srl-11009404/
https://www.listafirme.ro/here-rentals-srl-40158299/
https://www.listafirme.ro/david-sima-decor-srl-33513410/
https://www.listafirme.ro/izisoara-events-srl-37182530/
https://www.listafirme.ro/vvp-alpha-cleaning-srl-39216000/
https://www.listafirme.ro/ancuta-srl-18986813/
https://www.listafirme.ro/resort-kristal-srl-37394761/
https://www.listafirme.ro/plitan-trans-srl-24368124/
https://www.listafirme.ro/bidboby-deninaty-srl-33655740/
https://www.listafirme.ro/performer-soft-solutions-srl-37789885/
https://www.listafirme.ro/mauro-magnola-srl-16773819/
https://www.listafirme.ro/agromag-ionut-srl-34167977/
https://www.listafirme.ro/magdau-vulcmag-srl-27045497/
https://www.listafirme.ro/forest-nic-mihali-srl-43096441/
https://www.listafirme.ro/coziltea-trans-srl-38812056/
https://www.listafirme.ro/north-motors-company-srl-37537560/
https://www.listafirme.ro/dyz-remus-srl-40369482/
https://www.listafirme.ro/bizau-c.m.n.-srl-43483413/
https://www.listafirme.ro/bizau-servicii-funerare-srl-39586453/
https://www.listafirme.ro/olosiulia-srl-30333660/
https://www.listafirme.ro/foto-video-castelfranco-srl-40562350/
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246 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

54 STEFY MAGDAU CONSTRUCT SRL 

374 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

55 EMDAGICO SRL 

1031 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

56 ADELIA INTERNATIONAL TRANSPORTI SRL-D 

1097 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

57 MIDI GARDEN SRL 

51 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

58 BIDENCI DEN CONST. SRL 

815 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

59 BIZAU PARUCA SRL 

1643 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

60 MAGDAUION EXPLOFOREST SRL 

797 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

61 MODERN CONSTRUCT PASCU SRL 

337 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

62 IUSTIN CONSTRUCT INSTAL SRL 

65 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

63 ONEST PROSPER CONSTRUCT SRL 

1120A Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

64 AUTO CARS ACTE SRL 

74 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

65 DAD FAG EXPLO FOREST SRL 

714 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

66 BIZAU CURATENIE TEHNICA SRL 

483 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

67 GHITA MARETU SRL 

63 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

68 SPEC BUD SRL 

1523A Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

69 GHITA ALBU INVEST SRL 

879 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

70 VAIO INSTAL SRL 

51 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

71 HOOKER SERV CO SRL 

972 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

72 HOJDA AUTO SRL 

428 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

73 EXCAVARI BIDENCI SRL 

815 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

74 RAUCRIS DEV SRL 

1003 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

75 MONIFLOR SLIM & BEAUTY SRL 

1495 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

76 TULEAN IMPORT EXPORT SRL 

https://www.listafirme.ro/stefy-magdau-construct-srl-43980021/
https://www.listafirme.ro/emdagico-srl-33711204/
https://www.listafirme.ro/adelia-international-transporti-srl-34141080/
https://www.listafirme.ro/midi-garden-srl-24977135/
https://www.listafirme.ro/bidenci-den-const.-srl-25279033/
https://www.listafirme.ro/bizau-paruca-srl-40860160/
https://www.listafirme.ro/magdauion-exploforest-srl-35963798/
https://www.listafirme.ro/modern-construct-pascu-srl-42377260/
https://www.listafirme.ro/iustin-construct-instal-srl-24916944/
https://www.listafirme.ro/onest-prosper-construct-srl-42193233/
https://www.listafirme.ro/auto-cars-acte-srl-38787696/
https://www.listafirme.ro/dad-fag-explo-forest-srl-38359061/
https://www.listafirme.ro/bizau-curatenie-tehnica-srl-44186950/
https://www.listafirme.ro/ghita-maretu-srl-36776160/
https://www.listafirme.ro/spec-bud-srl-42200543/
https://www.listafirme.ro/ghita-albu-invest-srl-42890940/
https://www.listafirme.ro/vaio-instal-srl-24977160/
https://www.listafirme.ro/hooker-serv-co-srl-7612813/
https://www.listafirme.ro/hojda-auto-srl-37006681/
https://www.listafirme.ro/excavari-bidenci-srl-35714355/
https://www.listafirme.ro/raucris-dev-srl-39458128/
https://www.listafirme.ro/moniflor-slim-beauty-srl-39458292/
https://www.listafirme.ro/tulean-import-export-srl-38090787/
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254 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

77 RESORT IZISOARA SRL 

1058 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

78 TOMCIP DEVELOPMENT SRL 

1014 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

79 BIZ DELGREEN SRL 

876 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

80 BDV WORK DENALI SRL 

1394 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

81 MARA NORD INVEST SRL 

1137 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

82 G & D TOMUZA TRANS SRL 

1036A Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

83 BIO STRUCTURE ORIZONT SRL 

1058 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

84 BLOOM SMART BUSINESS SRL 

1058 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

85 D & D CORAL PERFORMANCE SRL 

Sacel 965 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

86 ANCUTAMAG MARKET SRL 

Sacel 258 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

87 DYZ BUNGALOW SRL 

Sacel 969 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

88 DYZ HOME FOREST SRL 

Sacel 969 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

89 AMBASADOR GAZOIL SRL 

156 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

90 KAR YAS WORLD TRANS SRL 

Sacel 1345 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

91 FINANTU LOGCABS SRL 

Sacel 1423 Jud. MARAMURES, Loc. SACEL 

Sursa: https://www.listafirme.ro/maramures/sacel/o2.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.listafirme.ro/resort-izisoara-srl-41884052/
https://www.listafirme.ro/tomcip-development-srl-39437478/
https://www.listafirme.ro/biz-delgreen-srl-44035680/
https://www.listafirme.ro/bdv-work-denali-srl-42262066/
https://www.listafirme.ro/mara-nord-invest-srl-43278940/
https://www.listafirme.ro/tomuza-trans-srl-43617582/
https://www.listafirme.ro/bio-structure-orizont-srl-43240805/
https://www.listafirme.ro/bloom-smart-business-srl-43240830/
https://www.listafirme.ro/coral-performance-srl-44971781/
https://www.listafirme.ro/ancutamag-market-srl-44914972/
https://www.listafirme.ro/dyz-bungalow-srl-44678910/
https://www.listafirme.ro/dyz-home-forest-srl-44918150/
https://www.listafirme.ro/ambasador-gazoil-srl-41275351/
https://www.listafirme.ro/kar-yas-world-trans-srl-45404181/
https://www.listafirme.ro/finantu-logcabs-srl-45400783/
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Anexa nr. 10 la statut  

Principalele entităţi privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele,  

instituţiile de utilitate publică, precum şi celelalte organizaţii nonguvernamentale,  

care au sediul sau punctul declarat că funcţionează la nivelul unităţii administrativ-teritoriale 

 

I. Principalele organizaţii neguvernamentale: 

- YMCA. 

  

  II. Principalele partide politice: 

1. Partidul Mișcarea Populară   

2. Partidul Național Liberal   

3. Coaliția pentru Maramureș    

4. Partidul PRO România    

5. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților     

6. Partidul Ecologist Român   

 

 III. Principalele organizaţii sindicale sau asociaţii profesionale: - nu este cazul 
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Anexa nr. 11 la statut  

În SĂCEL de-a lungul timpului viaţa religioasă s-a intensificat prezentându-se astfel mai multe culte 

religioase:  

- Ortodox,  

- Greco - Catolic, 

- Adventiști de ziua a șaptea,  

- Baptist. 

 

Atracții turistice 

• Rezervația naturală "Peștera și Izbucul Izvorul Albastru al Izei" (100 ha) 

• Mori țărănești de apă 

• Cuptorul și atelierul olarului Tănase Burnar 

• Atelierul de măști populare a meșterului Vasile Șușca 

• Atelierul de sculptură în lemn a meșterului popular Gigore Țulean 

 

*Expoziția "Obiecte de ceramică" 

       *Rezervația naturală Iza – Izvor 

       *Izvorul Albastru al Izei şi Peștera Ponor 

       *Confecționeri de măşti populare 

       *Ceramică dacică de Săcel 

       *Sculptură în lemn – artizanat 

       *Agroturismul şi pensiunile turistice 
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Anexa nr. 12 la statut 

INVENTARUL 

Bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale SĂCEL, JUDEŢUL 

MARAMUREŞ 

 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 
Denumirea Bunului 

Elementele de 

Identificare 

Anul 

dobandirii 

sau, dupa 

caz al 

darii in 

folosinta 

Valoare 

de 

inventar 

- lei- 

Situatia 

juridica 

actuala 

TERENURI DOMENIUL PUBLIC - Bunuri imobile - 

TERENURI AFERENT CONSTRUCȚIILOR 
561130 

lei 
  

1 TDI  TEREN PRIMARIE 
Teren intravilan 

TDI- 457 mp  
1920 8500 lei   

2 TDI   TEREN ST. MONTA 
 Teren intravilan 

TDI-3200 mp 
  51200 lei   

3  TDI  TEREN SCOALA NR. 1 
Teren intravilan 

TDI- 350 mp  
  6510 lei   

4 TDI   TEREN SCOALA NR. 2 
Teren intravilan 

TDI -1210 mp 
  19360 lei   

5 TDI   TEREN SCOALA NR. 3 
Teren intravilan 

TDI-350 mp  
  5600 lei   

6 TDI   TEREN SCOALA NR. 4 
Teren intravilan 

TDI- 420 mp 
  6720 lei   

7 TDI   TEREN DISP. UMAN 
Teren intravilan 

TDI- 600 mp 
  11160 lei   

8 TDI   TEREN SUPERCOOP 
Teren intravilan 

TDI-300 mp 
  5580 lei   

9 TDI   
TEREN BAZA SPORTIVA 

SC. 1 

Teren intravilan 

TDI-10.000 mp 
  

100000 

lei 
  

10 TDI   TEREN JOACA PT. COPII 
Teren intravilan 

TDI-100 mp 
  1860 lei   

11 TDI   TEREN BLOC LOCUINTE 
Teren intravilan TDI 

-900 mp 
  16740 lei   

12  TDI TEREN CARLIGATA 

Teren constructii cu 

destinații speciale 

TDI-2200 mp  

  8800 lei   

13  TDS TEREN STATIE EPURARE 

Teren constructii cu 

destinații speciale 

TDS 1148 mp, 

C.V.C. 

NR.1168/29.06.17 

2017 57400 lei   

14 TDS  
TEREN BAZIN APA SESUL 

REPEZII 

 Teren constructii cu 

destinații speciale 

TDS-1000 mp 

2004 70000 lei   
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15 TDI  TEREN VECHEA POSTA 
Teren intravilan 

TDI- 300 mp  
  30000 lei   

16 TDS  
TEREN BAZIN APA VALEA 

TEIULUI 

Teren constructii cu 

destinații speciale 

TDS-7.500 mp  

1980 67500 lei   

17 TDI  
TEREN PIATA 

AGROALIMENTARA 

 Teren intravilan TDI 

5.000 mp 
1999 93000 lei   

18 TDS  TEREN BAZIN APA PRIHOD 

 Teren constructii cu 

destinații speciale 

TDS- 100 mp 

2007 1200 lei   

  

TERENURI LOTURI ZOOTEHNICE (înafara pașunilor) 48650 lei   

1 PT 
TEREN (LOT ZT) VALEA 

URSOAIE 

Terenuri 

agricole,pasuni cu 

tufarisuri PT-13,6  

ha    

  47600 lei   

2  TDI 
TEREN (LOT ZT) CIUROIUL 

POPII 

Teren intravilan 

TDI-300 mp  
  1050 lei   

  

TERENURI PASUNI ALPINE - 365 ha 
1445560 

lei 
  

1 PT PASUNE MAGURA 

PASUNE MAGURA 

- Terenuri 

agricole,pasuni cu 

tufarisuri PT -49 ha 

  
194040 

lei 
  

2 PT PASUNE OBCIOARA 

Terenuri 

agricole,pasuni cu 

tufarisuri PT -21 Ha 

  83160 lei   

3 PT PASUNE PRELUCA SALHII 

Terenuri 

agricole,pasuni cu 

tufarisuri PT -10 ha 

  39600 lei   

4 PT PASUNE CELARU 

Terenuri 

agricole,pasuni cu 

tufarisuri PT -2 ha 

  8000 lei   

5 PT 
PASUNE PRELUCA 

CIUNGILOR 

Terenuri 

agricole,pasuni cu 

tufarisuri PT -2 ha 

  8000 lei   

6 PT PASUNE PIATRA REA 

Terenuri 

agricole,pasuni cu 

tufarisuri PT 209 ha 

  
827640 

lei 
  

7 PT PASUNE BATRANA 

Terenuri 

agricole,pasuni cu 

tufarisuri PT -72 ha 

  
285120 

lei 
  

  

TERENURI PADURI COMUNALE 21091000   
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lei 

1 PD PADURE COMUNALA 

Păduri și alte terenuri 

cu vegetație 

forestieră  PD -1834 

Ha  

2001 
21091000 

lei 
  

  

TROTUARE COMUNALE 82000 lei   

1 1.3.7 TROTUARE COMUNALE     82000 lei   

  

DRUMURI FORESTIERE  (latime = 4 ml) 
1160400 

lei 
  

1 1.3.7.4 DF UP1 UA 227D 1.0 km 2012 26000 lei   

2 1.3.7.4 DF IZA IZVOR UP1 UA 222D 11.2 km 2012 
492800 

lei 
  

3 1.3.7.4 DF IZA IZVOR UP1 UA 223D 0.2 km 2012 30000 lei   

4 1.3.7.4 
DF PARAUL CIUNGILOR 

UP1 222D 
1.2 km 2012 52800 lei   

5 1.3.7.4 DF ISTIOARA I UP1 224D 3.9 km 2012 
171600 

lei 
  

6 1.3.7.4 
DF ISTIOARA II UP1224D, 

225D 
3.4 km 2012 

149600 

lei 
  

7 1.3.7.4 DF ISTIOARA III UP1 224D 2.7 km 2012 
118800 

lei 
  

8 1.3.7.4 
DF ISTIOARA REPEDEA 

UP1 224D 
2.7 km 2012 

118800 

lei 
  

  

ULITE COMUNALE (latime = 4 ml)   24.5 km 
656700 

lei 
  

1 1.3.7.1 ULITA STRAMTURA 4 ml 150 ml 2880 lei   

2 1.3.7.1 
ULITA VALEA LARGA + O 

RAMIFICATIE 
4 ml 550 ml 12320 lei   

3 1.3.7.1 ULITA JOSANI COSTAN 4 ml 150 ml 2880 lei   

4 1.3.7.1 
ULITA DRABODEAVA 

(URSOI) 
4 ml 800 ml 18560 lei   

5 1.3.7.1 ULITA LINIORUL 4 ml 350 ml 6720 lei   

6 1.3.7.1 ULITA MILITARILOR 4 ml 1000 ml 23200 lei   

7 1.3.7.1 
ULITA BURNAREASCA + 6 

RAMIFIC 
4 ml 2500 ml 58000 lei   

8 1.3.7.1 ULITA LA FANII (DISP) 4 ml 350 ml 8120 lei   

9 1.3.7.1 ULITA VALEA CU FAGII 4 ml 90 ml 2090 lei   

10 1.3.7.1 ULITA LA HOJDA 4 ml 250 ml 4800 lei   
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11 1.3.7.1 ULITA BANULEASCA 4 ml 500 ml 9000 lei   

12 1.3.7.1 ULITA FITIGAU GHE 4 ml 250 ml 4500 lei   

13 1.3.7.1 ULITA BALEA-RATUCA 4 ml 300 ml 6960 lei   

14 1.3.7.2 
ULITA BISERICII+ 2 

RAMIFIC 
4 ml 700 ml 18200 lei   

15 1.3.7.1 ULITA PETREA FINANTU 4 ml 50 ml 960 lei   

16 1.3.7.1 COMAN VASILE (57) 4 ml 150 ml 2880 lei   

17 1.3.7.1 
ULITA CARLIGATA + 2 

RAMIFICATII 
4 ml 1250 ml 56000 lei   

18 1.3.7.1 ULITA LA HARNICESCU 4 ml 140 ml 2690 lei   

19 1.3.7.1 ULITA LA LUTAI DINU 4 ml 210 ml 4870 lei   

20 1.3.7.1 
ULITA LA TULEANU + 3 

RAMIFIC 
4 ml 430 ml 9980 lei   

21 1.3.7.1 ULITA CATANA-MITITII 4 ml 30 ml 780 lei   

22 1.3.7.1 
ULITA PIATA+SES+3 

RAMIFICATII 
4 ml 600 ml 27840 lei   

23 1.3.7.1 
ULTIA PRIHOD PANA LA 

CFR 
4 ml 350 ml 6720 lei   

24 1.3.7.1 ULITA LA HODEA 4 ml 50 ml 960 lei   

25 1.3.7.1 ULITA MUSTEATA 4 ml 60 ml 1340 lei   

26 1.3.7.1 ULITA COTROAPE 4 ml 192 ml 4300 lei   

27 1.3.7.1 ULITA INTRE VALCELE 4 ml 450 ml 10080 lei   

28 1.3.7.1 ULITA LA HUZA 4 ml 50 ml 960 lei   

29 1.3.7.1 
ULITA VALEA ORZULUI + 

3 RAMIFICATII 
4 ml 700 ml 15680 lei   

30 1.3.7.1 
ULITA CLEJIE +2 

RAMIFICATII 
4 ml 190 ml 4260 lei   

31 1.3.7.1 
ULITA NITOACA PANA LA 

BURNAR ILIE 
4 ml 280 ml 7170 lei   

32 1.3.7.1 
ULITA PRUND +5 

RAMIFICATII 
4 ml 890 ml 17090 lei   

33 1.3.7.3 
ULITA VALEA BISTRITII +2 

RAMIFICATII 
4 ml 1820 ml 81540 lei   

34 1.3.7.1 
ULITA DUPA PLESA + 3 

RAMIFIC 
4 ml 1010 ml 19390 lei   

35 1.3.7.1 
ULITA SUB COASTA 

BAGULUI + COZALTEA 
4 ml 580 ml 11140 lei   

36 1.3.7.1 ULITA LA MARILENA 4 ml 150 ml 2880 lei   

37 1.3.7.1 
ULITA PARCULUI +1 

RAMIFIC 
4 ml 850 ml 16320 lei   

38 1.3.7.1 
ULITA GARII + 3 

RAMIFICATII 
4 ml 1000 ml 46400 lei   
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39 1.3.7.1 ULITA RATU 4 ml 150 ml 2880 lei   

40 1.3.7.1 
ULITA REPEDEA +1 

RAMIFICATII 
4 ml 1000 ml 19200 lei   

41 1.3.7.1 ULITA OMETEA 4 ml 350 ml 6720 lei   

42 1.3.7.1 ULITA COSTIS BOSTOC 4 ml 200 ml 3840 lei   

43 1.3.7.1 
ULITA VALEA TEIULUI + 1 

RAMIFIC 
4 ml 900 ml 17280 lei   

44 1.3.7.1 ULITA BORSANU 4 ml 300 ml 5760 lei   

45 1.3.7.1 ULITA ISTIOARA 4 ml 120 ml 2300 lei   

46 1.3.7.1 ULITA FATA IZII (MICU) 4 ml 200 ml 5120 lei   

47 1.3.7.1 
ULITA PODUL IZEI 

ZAHARIE IOAN 
4 ml 255 ml 4900 lei   

48 1.3.7.2 
ULITA DEALUL 

MOISEIULUI 
4 ml 1000 ml 44800 lei   

49 1.3.7.1 ULITA FUNDUL IZII 4 ml 600 ml 13440 lei   
       
       

Nr. 

Crt 

Codul de 

Clasificare 
Denumirea Bunului 

Elementele de 

Identificare 

Anul 

dobandirii 

sau, dupa 

caz al darii 

in 

folosinta 

Valoare 

NOUA 

de 

inventar 

Situatia 

juridica 

actuala 

CONSTRUCTII DOMENIUL PUBLIC - Bunuri imobile - 

Constructii  
5730330 

lei 
  

1 1.6.4 CLADIRE PRIMARIE 
PARTER 

SC=SD= 444 mp 
1920 

714840 

lei 
  

2 1.6.4 
CLADIRE CAMIN 

CULTURAL 

PARTER 

SC=SD= 494 mp  
1965 

590820 

lei 
  

3 1.5.3 
CLADIRE STATIUNE 

MONTA 

 grajd montă –  

PARTER 

SC=SD=  138 mp 

1974 
122200 

lei 
  

4 1.6.2 
CLADIRE SCOALA NR. 1 

(CORP 1) 

PARTER 

SC=SD= 750 mp 
1958 

862500 

lei 
  

5 1.6.2 
CLADIRE SCOALA NR. 1 

(CORP 2) 

PARTER +1 ETAJ 

SC=   403 mp 

SD=   768 mp 

1978 
918530 

lei 
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6 1.6.2 GRADINITA 

Clădire dezafectată 

PARTER 

SC=SD= 62.5 mp   

1978 32370 lei 

 

Consiliul 

local 

urmează 

a stabili 

destinația 

și natura 

juridică a 

bunului. 

7 1.5.12 

ANEXE SCOALA NR. 1 

(CENTRALA, WC, 

MAGAZIE) 

PARTER 

SC=SD= 184 mp    
1978 76360 lei   

8 1.6.2 
CLADIRE SCOALA NR. 2 + 

WC + ATELIER SCOLAR 

PARTER 

SC=SD= 490 mp     
1960 

563500 

lei 
  

9 1.6.2 
CLADIRE SCOALA NR. 3 

+MAGAZIE+WC 

PARTER 

SC=SD= 233 mp     
1960 

256300 

lei 
  

10 1.6.2 
CLADIREA SCOALA NR. 4 

+ MAG + WC 

PARTER 

SC=SD= 185 mp      
1960 

194250 

lei 
  

11 1.6.2.1 
CLADIRE DISPENSAR 

UMAN 

PARTER +1 ETAJ 

SC=   252 mp 

SD=   504 mp 

1936 
811440 

lei 
  

12 1.6.1 
BLOC LOCUINTE - 

apartament 
SC=SD=   60 mp  1984 71760 lei   

13 1.5.12 CLADIRE PSI 
 PARTER 

SC=SD=  45 mp 
1998 38250 lei   

14 1.5.12 MAGAZIE PRIMARIE 
PARTER 

SC=SD=  45 mp  
1970 8280 lei   

15 1.3.19 CLADIRE POSTA VECHE 

Clădire 

dezafectată;PARTER 

SC=SD=  130 mp   

1940 20020 lei 

Consiliul 

local 

urmează 

a stabili 

destinația 

și natura 

juridică a 

bunului. 

16 1.5.12 GARAJ MASINI PRIMARIE 
PARTER 

SC=SD=  21 mp  
2004 8610 lei   

17 1.2.2 
SAIVAN MUNTELE 

MAGURA 

 PARTER 

SC=SD=  720 mp 
1995 28800 lei   
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18 1.2.2 ADAPOST DE PAZA PLAI 
 PARTER 

SC=SD=  24 mp 
1998 3600 lei   

19 1.2.2 STANA CASARIE MAGURA 
 PARTER 

SC=SD=  50 mp 
2000 7500 lei   

20 1.2.2 
STANA CASARIE 

OBCIOARA 

 PARTER 

SC=SD=  40 mp 
2007 12000 lei   

21 1.2.2 
STANA CASARIE PIATRA 

REA 

 PARTER 

SC=SD=  20 mp 
2000 1400 lei   

22 1.1.2.1 
FOISOR IZVORUL 

ALBASTRU AL IZEI 
SC=SD=  50 mp 2011 20000 lei   

23 1.3.12 

POARTA 

MARAMURESANA PASUL 

SETREF 

SC=SD=   10 mp  2011 5000 lei   

24 3.1.6 MONUMENTUL EROILOR SC=SD=   16 mp 2010 40000 lei   

25 3.1.6 PLACI COMEMORATIVE 3 bucăți  2016 15000 lei   

26 3.1.6 

ANSAMBLUL CULTUAL 

ARTISTIC MASA PINTII 

SETREF 

SC=SD=   98 mp  2017 68600 lei   

27 1.1.2.1 
STATIE AUTOBUS DIN 

LEMN 

SC=SD=   4.5 mp 

12 bucati  
2016 8400 lei   

28 1.1.2.1 FILIGORIE - IZA IZVOR SC=SD=   25 mp  2015 50000 lei   

29 1.1.2.1 FILIGORIE BORSANU SC=SD=   12 mp  2015 20000 lei   

30 1.1.2.1 

AMENAJARE DIN LEMN, 

BETON SI MARMURA - 

CIUROIUL POPII 

SC=SD=   8 mp  2016 20000 lei   
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31 1.6.3.1 
ALTARAS SI IMPREJMUIRE 

LA CIUROIUL POPII 

SC=SD=   43 mp 

Imprejmuire =  

113ml  

2015 40000 lei   

32 3.1.6 
CRUCE FIER BRUSTUREL -

20ML 
Înălțime 20 ml  2014 30000 lei   

33 1.2.2 CANTON SILVIC ISTIOARA 
PARTER SC=SD=   

30 mp  
2015 55000 lei   

34 3.1.6 ROATA LEMN IZA-IZVOR 
Diametru 1.5 ml – 

viaduct 120 ml 
2015 15000 lei   

  

PODURI DIN LEMN: 12500 lei   

1 1.3.17.1 
PL1 POD VIZITARE 

IZVORUL IZEI LEMN 
3 ml x 4 ml = 12 mp 2011 5000 lei   

2 1.3.17.1 
PL2 POD AUTO IZA LEMN 

IZVOR 

2.5 ml x 7 ml = 17.5 

mp 
2011 7500 lei   

  

PODURI DIN BETON: 
1848000 

lei 
  

1 1.3.17.2 POD BETON LINIORUL 

2.5 ml x 10 ml = 25 

mp 

  

  50000 lei 1980 

2 1.3.17.2 
POD BETON 

BURNAREASCA 
    40000 lei 1960 

3 1.3.17.2 POD BETON BANULEASCA     35000 lei 1950 

4 1.3.17.2 POD BETON COMAN(57) 

3 ml x 10 ml = 30 

mp 

  

  
150000 

lei 
1975 

5 1.3.17.2 
POD BETON 

CARLIGATA(BURNAR) 
    35000 lei 1975 

6 1.3.17.2 
POD BETON LA 

DONDOLAS 
    

130000 

lei 
1965 

7 1.3.17.2 POD BETON LA DANUC     35000 lei 1970 

8 1.3.17.2 
POD BETON LA 

CASANU(307) 
    45000 lei 2009 

9 1.3.17.2 
POD BETON INTRE 

VADURI 

3 ml x 10 ml = 30 

mp 
  35000 lei 2006 

10 1.3.17.2 POD BETON ULITA GARII 

10 ml x 20 ml = 200 

mp 

  

  
130000 

lei 
1950 
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11 1.3.17.2 
POD BETON GURA 

ISTIORII (MICU) 
    35000 lei 2000 

12 1.3.17.2 
POD BETON FUNDU IZII 

NEAMTUCU 

2.5 ml x 7 ml = 17 

mp 

  

2.5 ml x 7 ml = 17 

mp 

  

  32000 lei 1960 

13 1.3.17.2 
POD BETON LA BIZAU 

DUMITRU(478) 
    35000 lei 2008 

14 1.3.17.2 
POD BETON STEFAN 

ODOCHIE 
    35000 lei 2000 

15 1.3.17.2 POD BETON PETREA POMII 5 ml x 3 ml = 15 mp   35000 lei 2005 

16 1.3.17.2 
POD BETON LA MECLES 

DUMITRU 

3 ml x 10 ml = 30 

mp 

  

  37000 lei 2005 

17 1.3.17.2 POD BETON LA BOTA 605     33000 lei 2006 

18 1.3.17.2 
POD BETON INTRE 

VALCELE 
    37000 lei 2010 

19 1.3.17.2 
POD BETON SESUL 

REPEZII 

2 ml x 7 ml = 14  mp 

  
  37000 lei 2015 

20 1.3.17.2 POD BETON IZA PRUND 

8 ml x 30 ml = 240 

mp 

  

  
770000 

lei 
2017 

21 1.3.17.2 
POD BETON PRUND ILIE 

CRICIU 
3 ml x 8 ml = 24  mp   40000 lei   

22 1.3.17.2 
POD BETON VALEA 

TEIULUI PLAIUT 

3 ml x 7 ml = 21 mp 

  
  37000 lei   

       

Nr. 

Crt 

Codul de 

Clasificare 
Denumirea Bunului 

Elementele de 

Identificare 

Anul 

dobandirii 

sau, dupa 

caz al darii 

in 

folosinta 

Valoare 

NOUA 

de 

inventar 

Situatia 

juridica 

actuala 

INSTALATII - Bunuri imobile - 

BAZINE, STATII DE CAPTARE: 
253500 

lei 
  

1 1.8.13 BAZIN APA SESUL REPEZII 64 mc 2010 96000 lei   

2 1.8.13 
BAZIN APA VALEA 

CARELOR-PRIHOD 
80 mc 2008 

120000 

lei 
  

3 1.8.13 
BAZIN APA FUNDUL IZEI-

COPANCA 
25 mc 2012 37500 lei   

  

CONDUCTE DE APA 678900   



 

 

56 

 

lei 

1 1.8.6 VALEA CARELOR 4000 ml 2010-2012 74400 lei   

2 1.8.6 REPEDEA+CENTRU 11500 ml 2010-2012 
213900 

lei 
  

3 1.8.6 

V. 

BISTRITII+PRUND+CLEJIE+ 

V. ORZULUI 

6500 ml 2010-2012 
120900 

lei 
  

4 1.8.6 CARLIGATA 3000 ml 2010-2012 55800 lei   

5 1.8.6 JOSANI 3000 ml 2010-2012 55800 lei   

6 1.8.6 
ULTIA GARII + ULTIA 

PARC 
1000 ml 2010-2012 18600 lei   

7 1.8.6 
FUNDU IZII - VALEA 

TEIULUI 
7500 ml 2010-2012 

139500 

lei 
  

 


