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S T A T U T U L 

Comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea 

 

 

 

 Art.1.- În conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) lit.”a” din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, O.G. nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii 

administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 

nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Consiliul 

Local al Comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea aprobă prezentul statut. 

 

 Art.2.- Comuna Păuşeşti este unitate administrativ - teritorială de bază, care 

cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii. 

 Comuna este alcătuită din 8 sate după cum urmează: Păuşeşti, Păuşeşti 

Otăsău, Barcanele, Văleni, Şoliceşti, Buzdugan, Cernelele şi Şerbăneşti. 

 Orice modificare a limitei administrativ-teritoriale se poate efectua numai 

în temeiul legii. 

 Satul de reşedinţă este Păuşeşti în care îşi au sediul autorităţile 

administraţiei publice locale şi sunt grupate celelalte autorităţi şi instituţii publice 

reprezentative pentru comună. 

 Colectivitatea asupra căreia îşi exercită autoritatea consiliul local, şi 

primarul comunei  cuprinde totalitatea locuitorilor care trăiesc şi au domiciliul 

stabil în comuna Păuşeşti sau îşi desfăşoară activitaea pe teritoriul comunei. 



 Art.3.- Din punct de vedere geografic, 

comuna Păuşeşti este situată în centrul 

judeţului Vâlcea, în regiunea subcarpatica a 

Olteniei, la 30 km distanţă de municipiul 

Râmnicu Vâlcea, 4 km distanţă de Govora si 

la 20 km de orasul Horezu, fiind strabatuta de 

raul Otasau, afluent al Bistriţei Oltene, care 

izvoraste din masivul Capatanii, muntele 

Buila, traversand localitatea de la Nord la 

Sud. 

    Comuna Pausesti se învecineaza la 

Nord cu localitatile Pietrari si Stoenesti, la 

Sud cu localitatea Francesti, la Est cu 

localitatea Baile Govora si la Vest cu  

localitatea Tomsani. 

         Comuna se întinde pe o lungime de 10 

km şi o lăţime de 12 km. Este aşezată pe DJ 

646 B care face legatura dintre DN 67 

Ramnicu Valcea – Targu Jiu si DJ 646 A 

Babeni – Horezu. DJ 646 B împreuna cu 

drumul comunal DC 126 Pausesti – Baile Govora asigura traseul turistic statiunea 

Baile Govora – Mânăstirea Surupatele si Mânăstirea Dintr-un Lemn. 

         Distanta fata de statiile CFR este de 15 km pana la localitatea Babeni si 20 

km pana la gara Govora, distanta ce poate fi parcursa usor cu orice mijloc de 

transport, in 15 – 20 de minute. 

 Art.4.- Suprafaţa administrativă a comunei este de 2175 ha din care : 

suprafaţa agricolă 1826 ha - constituită din arabil 350 ha, păşune naturală 279 ha, 

fâneaţă naturală 687 ha, livezi 510 ha şi fond forestier 194 ha; curţi construcţii 78 

ha; alte terenuri 77 ha. 

 Art.5.- Din punct de vedere istoric, Păuşeşti este o localitate veche ce 

datează din 1453. Comuna Păuşeşti are originea de la un moş Păuş venit pe aceste 

meleaguri cu un frate al său Şerban. Moş Păuş s-a stabilit în partea de Nord a 

localităţii unde se află satele Păuşeşti, Păuşeşti Otăsău, Văleni, Barcanele, 

Şoliceşti, iar fratele său Şerban s-a stabilit în partea de Sud a localităţii unde se 

află satele Cernelele, Buzdugan şi Şerbăneşti. 

 Deci localitatea a luat numele de la acest moş Păuş, vechi cuvânt de origine 

slavă ce înseamnă Prepeleag. 

          Comuna este atestată documentar încă din anul 1453, într-un act de danie 

prin care domnul Tării Româneşti, Vladislav Dan cedează boierilor Stan şi 

Vladimir satele Păuşeşti, Vladimireşti, Foleşti, Coşani şi Zătreni, pentru serviciile 

aduse şi le scuteşte de unele dări, cum ar fi vama porcilor, vama stupilor, cositul 

fânului. 



 Satul Păuşeşti mai este amintit şi în alte acte din timpul domniei lui Mircea 

Voievod (10 mai 1559), Alexandru Mircea (1 februarie 1570,1571,1574), Mihnea 

fiul lui Alexandru Mircea(1578), Mihai Viteazul (17 martiel595). 

 Satul Şerbăneşti este atestat printr-un act în timpul domniei lui Mihnea 

Turcitu (1583). În timpul domniei lui Radu Şerban (9 mai 1608 ) se aminteşte de 

satele Barcanele şi Cernelele, locuitorii acestor sate devenind clăcaşi ai Mănăstirii 

Bistriţa şi Mănăstirii Dintr-un Lemn. 

 În timpul domniei lui Radu Şerban este amintit şi satul Văleni printr-un act 

datat 13 ianuarie 1610. În anul 1859 moş Bonciu Vasile locuitor al satului Văleni 

este reprezentant în Divanul Ad- Hoc.  

 La anul 1864 este adoptată legea rurală a lui Cuza Vodă. 

 In anul 1866 teritoriul actual la localităţii Păuşeşti era împărţit în două 

localităţi dinstincte Păuşeşti şi Şerbăneşti.  

         In anul 1875 comuna  Şerbăneşti se uneste cu comuna Surpatele pentru un 

singur an, despartindu-se ulterior. 

         In anul 1906 comunele Serbanesti si Pausesti-Otasau se unesc sub 

denumirea de Pausesti – Serbanesti, ulterior, la data 01.01.1952 denumirea se 

schimba in Pausesti-Otasau. 

 În anul 1952 cele 2 comune se unifică sub denumirea de Păuşeşti Otăsău. 

 

 Din anul 1968 odată cu adoptarea Legii numărul 2/1968 privind împărţirea 

administrativ-teritorială a României, la propunerea Consiliului popular, Judeţul 

Vâlcea, denumirea comunei Păuşeşti-Otăsău a fost schimbată în Păuşeşti. 

 Art.6.- După  recensământul din anul 2011, populaţia stabilă a comunei este 

de 2668 locuitori repartizată pe sate astfel : 

          - Satul Păuşeşti                   439  locuitori ; 

          - Satul Păuşeşti Otăsău       452 locuitori ; 

 - Satul Barcanele                 296 locuitori ; 

 - Satul Văleni                      258 locuitori ; 

 - Satul Şoliceşti                   105  locuitori ; 

 - Satul Buzdugan                487 locuitori ; 

 - Satul Cernelele                 240 locuitori ; 

 - Satul Şerbăneşti               391 locuitori 

  Art.7.- Administraţia publică în comună se bazează pe principiile 

autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale şi consultării cetăţenilor în probleme locale de interes 

deosebit. 

 Autonomia priveşte atât organizarea şi funcţionarea administraţiei publice 

locale, cât şi gestiunea, sub propria responsabilitate, a intereselor colectivităţilor 

pe care le reprezintă. 

 Autorităţile administraţiei publice locale, care conduc comuna, prin care se 

realizează autonomia locală în comună sunt consiliul local, ca unitate deliberativă 

şi primarul ca autoritate executivă,  atribuţiile lor fiind stabilite de Legea 



nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi administrative 

autonome şi rezolvă treburile publice din comună în condiţiile prevăzute de lege. 

 Art.8.-Autoritatea publică locală este obligată să asigure transparenţa 

decizională în cadrul acesteia, în raporturile stabilite între ea cu cetăţenii şi 

asociaţiile legal constituite ale acestora, conform Legii nr.52/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 Art.9. Partide politice şi sindicate care îşi desfăşoară activitatea în unitatea 

administrativ teritorială. 

 In localitate îşi desfăşoară activitatea următoarele partide politice şi anume: 

P.S.D; P N.L.; P.D.L; PC; U.N.P.R; PAS. 

 Consiliul local cu sediul în satul de reşedinţă Păuşeşti are un nr. de 11 

consilieri  

 Art.10. Consiliul local a fost constituit prin Hotărârea Consiliului local 

nr.3/02.07.2012, în scopul îndeplinirii activităţii, pe perioada mandatului au fost 

stabilite 4 comisii de specialitate după cum urmează: 

 - comisia de validare, formată din 5 consilieri; 

 - comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, formată din 5 consilieri; 

 - comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia socială, 

activităţi sportive şi de agrement, formată din 3 consilieri;  

 - comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor formată din 3 consilieri.  

 Comisiile şi-au ales fiecare câte un preşedinte şi câte un secretar în prima 

lor şedinţă de lucru, iar organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor au fost 

stabilite prin Regulamentul de funcţionare a consiliului local. 

 Art.11. Primarul ca autoritate executivă este şeful administraţiei publice 

locale şi al aparatului  de specialitate, pe care îl conduce . 

 Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în 

condiţiile legii. 

 Primarul reprezintă comuna în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu 

persoane fizice sau juridice române sau străine, precum şi in justiţie. 

 Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional 

al României. 

 De asemenea mai funcţionează filiale ale unor sindicate şi anume: 

sindicatul învăţământ şi sindicatul pensionarilor. 

 Art.12.- Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea următoarele 

instituţii social-culturale : 

 - Consiliul local şi Primăria  ; 

 - Postul de poliţie Păuşeşti ; 

 - Căminul Cultural Păuşeşti; 



          - Şcoli şi grădiniţe 

          - Biblioteca Comunală; 

 - Parohii  de cult creştin ortodox; 

          - Cabinete medicale individuale;  

          - Consumcoop cu unităţi de desfacere; 

          - Cooperativa de credit – bancă ; 

          - Farmacie ; 

          -  societăţi comerciale : 

          -  unităţi de comerţ privat ; 

 Art.13.- Căile de comunicaţii existente pe teritoriul comunei Păuşeşti se 

compun din drum naţional, drum judeţean, drumuri comunale şi drumuri săteşti . 

         Localitatea este străbătută de traseul mai multor drumuri clasate prin HG 

540/2000 (privind  încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice si 

drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice) si/sau prin hotărâri ale 

consiliului local: 

 - DJ 646 B care face legatura dintre DN 67 Ramnicu Valcea – Targu Jiu si 

DJ 646 A Babeni – Horezu ; 

 - DC 126 Pausesti – Baile Govora; 

 - DC 124 Pausesti – Tomsani; 

 - DC 126 A - Pausesti – Baile Govora, traverseaza satul Cernele . 

  Drumurile clasate servesc în intravilan ca străzi principale. 

  În afară de drumurile de mai sus, pe teritoriul localităţii se mai află o serie 

de străzi principale si secundare si de drumuri vicinale.  

  Circulaţia rutieră este satisfăcută actual si de perspectivă de actuala reţea 

de drumuri din punct de vedere al densităţii, dar nu si al stării lor tehnice. 

 Art.14.- Activităţile economice specifice comunei sunt agricultura, cu 

ponderea cea mai mare, urmate de comerţ şi prestări servicii, ş.a. 

 Profilul economic al localităţii: 

 - potenţial de dezvoltare în domeniul agriculturii; 

 - industrie de prelucrare a produselor agricole; 

 - industria lemnului si unităţi de industrie mică;  

 - localitate cu resurse identificate ce ar putea fi valorificate prin dezvoltarea 

agroturismului si a turismului cultural. 

 Cea mai mare unitate economica de pe raza localitatii Pausesti este cea de 

debitare si prelucrare a materialului lemnos la care lucreaza peste 150 muncitori 

atat din localitate cat si din alte localitati. 

 Pe teritoriul localitatii Pausesti se gaseste si o unitate de colectare si 

industrializare a fructelor în satul Barcanele, unitate ce lucreaza temporar si cu 

personal redus dar care si-a desfasurat activitatea in fiecare an. 

 O unitate economică de o importanţă deosebită din cadrul comunei Păuşeşti 

este  uzina de apă potabilă din satul Barcanele, uzina ce alimentează în întregime 

atat orasul Baile Govora cât si locuitorii comunei Pausesti. 



 Specificul economic al intregii zone este cel agrar. Activitatile de baza si 

permanente la majoritatea locuitorilor din toate satele, sunt cele agricole axate pe 

cresterea animalelor si cultura pomilor fructiferi, factorii naturali fiind pe deplin 

favorabili acestor ramuri ale agriculturii. 

  Agricultura localitatii Pausesti a fost necooperativizata, gospodariile 

detinand de la cativa ari de teren pana la cateva hectare, iar categoria de folosinta 

fiind grupa a IV – a de fertilitate, cu o textura grosiera, procent mic de humus, pe 

forme de relief in panta, supuse actiunii de eroziune, cu strat subtire de sol fertil. 

 Culturile permanente si predominante sunt cele formate din livezi de pomi 

fructiferi, iar in cadrul acestora predominand suprafetele cu pruni, meri, nuci etc. 

 Pe terenurile arabile se cultiva porumbul, cartoful, plantele de nutret, 

legumele etc. Productiile ce se obtin sunt de nivel mediu, asigurand necesarul de 

consum din fiecare familie. 

 In cadrul activitatilor din agricultura, cresterea animalelor este o preocupare 

si o activitate prioritara si permanenta aproape la toti cetatenii din comuna. Baza 

acestei activitati o formeaza terenurile ocupate cu fanete si pasuni in suprafata 

totala de 966 ha precum si plantele furajere cultivate. Animalele cele mai des 

intalnite sunt bovinele, porcinele, ovinele, pasarile etc. 

 Art.15.- Serviciul public al comunei se organizează de către consiliul local, 

în principalele domenii de activitate (Serviciul public de pază, Serviciul public de 

apă), potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi 

în limita mijloacelor financiare de care dispune. Consiliul local aprobă 

regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor publice, stabileşte 

competenţele, atribuţiile şi salarizarea personalului, în condiţiile prevăzute de lege 

şi regulamente. Personalul din serviciul public local au statut de contractuali. 

 Art.16. Patrimoniul public şi privat, componenţa şi întinderea acestuia. 

 Potrivit legii, patrimoniul comunei este alcătuit din bunurile mobile şi 

imobile aflate în proprietatea publică şi privată ale acesteia, precum şi drepturile 

şi obligaţiile cu caracter patrimonial. 

 Bunurile care aparţin comunei sunt supuse inventarierii anuale în termen de 

60 zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale. 

 Inventarul de interes local  se actualizează anual. 

 Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru 

fiecare caz, în note explicative anexate la inventar. 

 Bunurile din patrimoniul public şi privat al comunei pot fi date în 

administrarea unor Regii autonome şi unor instituţii publice, dacă acestea prin 

activitatea pe care o desfăşoară contribuie la satisfacerea unor nevoi ale 

comunităţii. 

 Concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul public şi privat se face 

numai prin licitaţie publică, în condiţiile stabilite de lege. 

 Bunurile aflate în proprietatea publică a comunei pot fi atribuite în folosinţă 

gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară 

activităţi de binefacere sau de utilitate publică, ori servicii publice. 



 Cumpărarea unor bunuri ori vânzarea bunurilor aflate in proprietatea 

privată a comunei se va face în condiţiile legii. 

 Vânzarea, concesionarea şi închirierea se face numai prin licitaţie publică, 

potrivit prevederilor locale. 

 Art.17.- Rangul satului Păuşeşti, judeţul Vâlcea, sat reşedinţă de comună 

este rangul IV iar a satelor componente ale comunei este de rangul V în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a „Reţeaua de localităţi”. 

 Trecerea localităţilor de la un rang la altul se face prin lege,la propunerea 

consiliului local, cu consultarea populaţiei prin referendum şi a instituţiilor 

implicate. 

 Art.18.-Persoanele fizice, române sau străine cu merite deosebite pe plan 

politic, economic, social şi cultural, precum şi altor persoane importante pe plan 

local, li se atribuie titlul de „Cetăţean de onoare”. 

 Criteriile pe baza cărora se poate acorda titlul de „Cetăţean de onoare” sunt 

: 

 - reprezentarea demnă a intereselor generale ale colectivităţii în organele 

centrale şi locale ale puterii şi contribuţii deosebite la dezvoltarea unor obiective 

în interesul localităţii ; 

 - înfiinţarea unor agenţi economici sau contribuţii personale deosebite la 

dezvoltarea celor existenţi, cu urmări favorabile în valorificarea potenţialului 

economic şi a forţei de muncă din comună ; 

 - înfiinţarea unor obiective de interes naţional sau contribuţii personale 

deosebite pentru dotarea şi modernizarea celor existente ; 

 - crearea de lucrări deosebite pe linie de cultură sau artă românească şi 

universală, contribuţii deosebite la dotarea şi dezvoltarea instituţiilor culturale 

existente în localitate ; 

 Drepturile de care se bucură persoanele care primesc titlul de „Cetăţean de 

onoare „ : 

 - înscrierea în cartea de onoare a Consiliului Local Păuşeşti şi acordarea 

diplomei şi plachetei „Cetăţean de onoare”. 

 Retragerea titlului de „Cetăţean de onoare” se face pentru faptele care aduc 

atingere demnităţii şi prestigiului colectivităţii, intereselor economice şi sociale 

sau culturale ale localităţii. 

 Acordarea şi retragerea titlului se face prin hotărârea consiliului local la 

propunerea primarului. 

 Art.19.- Cetăţenii comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea au dreptul de a participa 

prin modalităţile prevăzute de lege la viaţa politică, economică , socială şi cultural 

– sportivă din comună. 

 Art.20.-Cetăţenii comunei sunt consultaţi, prin referendum, cu privire la 

problemele de interes deosebit, potrivit legii. 

 Consultarea cetăţenilor se poate face şi prin adunări populare. 



 Art.21.-Convocarea şi organizarea adunărilor populare se face de către 

primar la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

 Convocarea se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului adunării, 

a datei şi locului unde urmează să se ţină adunarea. 

 Art.22.- Adunarea populară este valabil constituită în prezenţa majorităţii 

reprezentanţilor familiilor şi adoptă „propuneri” cu jumătate plus unu din numărul 

celor prezenţi. 

Propunerile se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează primarului. 

 Art.23.- Primarul are obligaţia de a aviza propunerile şi a le înainta 

consiliului local la prima şedinţa pentru a hotărâri. 

Soluţia adoptată de consiliu se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului.. 

 Art.24.- În condiţiile legii, consiliul local, poate hotărî asocierea cu alte 

unităţi ale administraţiei publice locale, pentru realizarea unor lucrări şi servicii 

de interes public, precum şi colaborarea cu agenţi economici din ţară sau 

străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun. 

 Art.25.- Consiliul Local Păuşeşti hotărăşte înfrăţirea comunei cu unităţi 

administrativ-teritoriale similare din alte ţări. 

 Art.26.- Consiliul Local Păuşeşti are iniţiativă în atribuirea şi schimbarea 

denumirilor unor instituţii publice de interes local, a străzilor şi altor obiective 

locale, pe care le înaintează organelor abilitate de lege pentru aprobare. 

 Art.27.- Însemnele specifice localităţii Păuşeşti şi utilizarea acestora, sunt 

cele stabilite în condiţiile legii. 

 Art.28.- Adoptarea şi modificarea Statutului comunei Păuşeşti se face prin 

hotărârea Consiliului Local Păuşeşti cu votul a două treimi din consilierii în 

funcţie. 

 

                           

                       Preşedinte de şedinţă,                                          Secretar, 

                         Emil Găinuşe                                                  Daniela Păloiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


