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STATUTUL COMUNEI JEGĂLIA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

CAPITOLUL I
Prezentarea generală a unităţii administrativ-teritoriale
ART. 1
(1) Comuna Jegălia, județul Călărași 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 Jegălia, județul Călărași are sediul social în Comuna Jegălia, județul Călărași la adresa:
sat Jegălia, str. Șoseaua Călărași-Fetești nr. 40, potrivit nomenclaturii stradale aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Jegălia, județul Călărași nr. 26 din 12 august 2010, precum
şi codul de înregistrare fiscală 3796756.
(3) Însemnele specifice ale Comunei Jegălia, județul Călărași sunt:
a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2013, al cărei model este prevăzut în anexa
nr. 1.a la prezentul statut;
b) steagul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 939/2017 , al cărui model este prevăzut în anexa
nr. 1.b prezentul statut;
ART. 2
(1) Comuna Jegălia, județul Călărași are reşedinţa în satul Jegălia.
(2) Comuna Jegălia, județul Călărași se delimitează din punct de vedere teritorial la nord cu
comuna Perișoru, la sud cu Bratul Borcea, la vest cu comuna Unirea și la est cu comuna Borcea.
(3) Comuna Jegălia, județul Călărași are în componenţă un număr de 3 localităţi rurale, care sunt
amplasate după cum urmează: Iezeru, Jegălia și Gîldău.
(4) Comuna Jegălia, județul Călărași, potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional,
are rangul IV satul reședință, iar celelalte sate rangul V.
(5) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului pe
fiecare dintre localităţile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut.
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ART. 3
(1) Comuna Jegălia, județul Călărași dispune de o reţea hidrografică formată din: râuri, lacuri
mlaștini și islazuri.
(2) Pe teritoriul Comunei Jegălia, județul Călărași, se regăsesc o floră şi faună diverse.
(3) Comuna Jegălia, județul Călărași dispune de o mare diversitate de soluri.
Solurile dominante în zonă sunt tip cernoziomuri medii levigate, care dispun de rezerve
apreciabile de substanţe nutritive şi prezintă o fertilitate naturală ridicată, care se poate îmbunătăţii
prin folosirea îngrăşămintelor azotoase şi a măsurilor de hidroamelioraţii.
Solurile s-au format din amestecul de resturi de substanţe organice, vegetale şi rocă din care
s-a format subsolul. Formarea solului a mai fost influenţată şi de condiţiile climatului. În cazul
câmpiei, în condiţiile climatului s-a format un sol bogat în substanţe humice, cernoziomul.
Geomorfologic, amplasamentul este situat pe terasa joasă a Dunării, având cote absolute
cuprinse între 20-22 m faţă de nivelul marii. Geologic, în zonă apar formaţiuni loessoide, gălbui,
sensibile la umezire, argile, nisipuri şi pietrişuri de vârstă cvaternară.
Seismic, teritoriul comunei este situat în zona D din punct de vedere al coeficienţilor Ks = 0,16
căreia îi corespunde o perioadă de colţ Tc = 1,5 sec, conform Normativ P100 şi un grad seismic VIII
M.S.K.
(4) Resursele de subsol ale Comunei Jegălia, județul Călărași nu se cunosc cu exactitate,
existând prospecțiuni în zonă, dar care nu sunt cunoscute la data redactării prezentului statut.
(5) Denumirea şi lungimea râurilor, lacurilor, mlaştinilor sau islazurilor, denumirea faunei şi florei
de pe raza teritorială a Comuneia Jegălia, județul Călărași se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul
statut.
ART. 4
(1) Cea mai veche menţiune documentară despre satul Jegălia datează din anul 1447-1456.
(2) Evoluţia istorică a Comunei Jegălia, județul Călărași se regăseşte în anexa nr. 4 la prezentul
statut.
ART. 5
(1) Populaţia Comunei Jegălia, județul Călărași numără 4.095 locuitori.
(2) Componenţa şi structura populaţiei Comunei Jegălia, județul Călărași, defalcate inclusiv pe
localităţi componente, se regăseşte în anexa nr. 5 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.
CAPITOUL II
Autorităţile administraţiei publice locale
ART. 6
(1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt:
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a) Consiliul Local al Comunei Jegălia, județul Călărași, reprezintă autoritatea deliberativă de la
nivelul Comunei Jegălia, județul Călărași. Consiliul Local al Comunei Jegălia, județul Călărași este
format din 13 membri;
b) primarul Comunei Jegălia, județul Călărași, ca autoritate executivă;
c) La nivelul Comunei Jegălia, județul Călărași, consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia
fiind Chiriac Marius.
(2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea: 10 consilieri -Partidul Național
Liberal și 3 consilieri -Partidul Social Democrat.
(3) Constituirea Consiliului al Comunei Jegălia s-a constatat prin Ordinul Prefectului judeţului
Călărași nr. 508/22.10.2020.
(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. 6.a la prezentul
statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz.
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 Jegălia, județul Călărași.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a
Comunei Jegălia persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Jegălia, județul Călărași.
(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 Jegălia se regăsesc în
anexa nr. 7 la prezentul statut.
CAPITOLUL III
Căi de comunicaţii
ART. 8
(1) Raza teritorială a Comunei Jegălia, județul Călărași este tranzitată de rețea rutieră, potrivit
prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea I - Reţele de transport.
(2)Rețeaua rutieră de transport este formată , potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din drumuri de interes
national, drumuri de interes județean și drumuri de interes local, astfel cum sunt prezentate în anexa
nr. 8 la prezentul statut.
CAPITOLUL IV
Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii
administrativ-teritoriale
ART. 9
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(1) Reţeaua şcolară de la nivelul Comunei Jegălia, județul Călărași, potrivit Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul total de unităţi de
învăţământ de stat preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu.
(2) Pe raza teritorială a Comunei Jegălia, județul Călărași îşi desfăşoară activitatea o unitate de
învățământ cu mai multe unități în subordine.
(3) Unităţile de învăţământ de stat prevăzute la alin. (2) sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul
statut.
(4) Comuna Jegălia, județul Călărași susţine unităţile de învăţământ prevăzute la alin. (1) potrivit
prevederilor Legii nr. 1/2011.
ART. 10
(1) Pe raza teritorială a Comunei Jegălia, județul Călărași îşi desfăşoară activitatea 3 instituţii de
cultură.
(2) Pe raza teritorială a Comunei Jegălia, județul Călărași se organizează un număr de 11
manifestări culturale.
(3) Tipul şi denumirea instituţiilor de cultură ori tipul şi denumirea manifestărilor culturale se
regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut.
(4) Comuna Jegălia, județul Călărași participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetele
locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după
caz, potrivit legii.
ART. 11
(1) Pe raza teritorială a Comunei Jegălia, județul Călărași se asigură asistenţă medicală profilactică
şi curativă.
(2) Comuna Jegălia, județul Călărași 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) se realizează, dacă este cazul, prin:
a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie şi de alte specialităţi, centre de diagnostic
şi tratament, centre medicale, centre de sănătate, laboratoare, precum şi prin alte unităţi sanitare
publice şi private, după caz;
b) unităţi sanitare publice şi private cu paturi.
(4) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală sunt prezentate
în anexa nr. 9 la prezentul statut.
ART. 12
(1) Pe raza teritorială a Comunei Jegălia, județul Călărași se asigură servicii sociale definite potrivit
art. 30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Comuna Jegălia, județul Călărași asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute
la alin. (1).
(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna Jegălia, județul Călărași se regăseşte în
anexa nr. 9 la prezentul statut.
ART. 13
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Pe raza teritorială a Comunei Jegălia, județul Călărași 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 Jegălia, județul Călărași îşi desfăşoară activitatea, , un număr de
2 cluburi/asociaţii sportive.
(2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăseşte în anexa nr. 9 prezentul statut.

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. 10 la prezentul statut.

CAPITOLUL VI
Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale
ART. 16
(1) Patrimoniul Comunei Jegălia, județul Călărași este compus din bunurile mobile şi imobile care
aparţin domeniului public şi domeniului privat al Comunei Jegălia, județul Călărași, precum şi din
totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial.
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Jegălia, județul Călărași, întocmit şi atestat
prin Hotărârea a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se
găseşte în anexa nr. 11 la prezentul statut.
(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Jegălia, județul Călărași se actualizează ori
de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a Comunei
Jegălia, județul Călărași, în secţiunea dedicată acestui statut.

CAPITOLUL VII
Serviciile publice existente
ART. 17
Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul Comunei Jegălia, județul Călărași sunt,
după caz:
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a) serviciul public de alimentare apă şi canalizare, furnizat de SC Raja SA;
b) serviciul public de salubrizare, furnizat de SC Rebu SA;
c) serviciul public de iluminat furnizat de SC Proinstal SRL.
ART. 18
Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei Jegălia, județul Călărași
sunt furnizate de SC Enel Dobrogea SA.

CAPITOLUL VIII
Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public
local
ART. 19
(1) Comuna Jegălia, județul Călărași , 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. 20
(1) Comuna Jegălia, județul Călărași 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.
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(2) Comuna Jegălia, județul Călărași 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 Jegălia, județul Călărași 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.
(4) Lista cu denumirea principalelor organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea
pe raza teritorială a Comuna Jegălia, județul Călărași se regăseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.
ART. 21
(1) Pe teritoriul Comunei Jegălia, județul Călărași îşi desfăşoară activitatea un număr de 3 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 Jegălia, județul Călărași se
găseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.
ART. 22
Pe teritoriul Comunei Jegălia, județul Călărași activitatea organizaţiilor sindicale sau asociaţii
profesionale, se găseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.
ART. 23
(1) În Comuna Jegălia, județul Călărași îşi desfăşoară activitatea următoarele culte religioase:
- Biserica ortodoxă Română;
- Biserica Baptistă;
(2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăseşte
în anexa nr. 12 la prezentul statut.

CAPITOLUL X
Participare publică
ART. 24
Populaţia din Comuna Jegălia, județul Călărași 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;
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;
d) prin participarea la şedinţele consiliului local sau judeţean, după caz;
e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare al consiliului.
ART. 25
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(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.
CAPITOLUL XI
Cooperare sau asociere
ART. 26
Comuna Jegălia, județul Călărași 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. 27
(1) Comuna Jegălia, județul Călărași aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(2) Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Jegălia, județul
Călărași se regăseşte în anexa nr. 13 la prezentul statut.
ART. 28
Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local,
prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică,
obiceiuri şi/sau tradiţii, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut.

CAPITOLUL XII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 29
Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 2/19.01.2022 .
ART. 30
Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei Jegălia, județul Călărași sau a
anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative.
ART. 31
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Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură
juridică.
ART. 32
Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 31 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 1.a
la statut
Modelul stemei Comunei Jegălia, județul Călărași
“STEMA COMUNEI JEGĂLIA ”
Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei
Comunei JEGĂLIA, județul CĂLĂRAȘI

Descrierea heraldică a stemei
Scut tringhiular cu marginile rotunjite, tăiat, având partea superioară despicată.
În partea dreaptă, în câmp de argint se află o salcie, având coroana și trunchiul
desrădăcinat verde.
În partea stângă, în câmp verde, se află un știulete de porumb, o floarea – soarelui și un
spic de grâu, în buchet, de aur.
În partea inferioară, în câmp albastru, un brâu undat de argint, iar deasupra lui un pește
din același metal în țeapă..
Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor stemei
Scutul triunghiular respectă convenția națională privind stemele comunale.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Salcia reprezintă vegetația din localitate caracterizată prin zăvoaie de luncă, alcătuite din
salcie.
Buchetul cu știuletele de porrumb, floarea – soarelui și spicul de grâu, semnifică ocupația
de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor reprezintă satele aparținătoare comunei.
Brațul undat și peștele fac referire la habitatele naturale din localitate și anume, heleșteele
piscicole și lacurile limitrofe Brațului Borcea.
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ANEXA 1.b
la statut
Modelul steagului Comunei Jegălia, județul Călărași
“STEAGUL COMUNEI JEGĂLIA ”
Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale steagului
Comunei Jegălia, din judeţul Călăraşi
Descrierea heraldică a steagului:
Steagul Comunei Jegălia este format conform anexei nr.1, dintr- o pânză dreptunghiulară cu
proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, format din trei fâşii dispuse orizontal în
următoarea succesiune a culorilor: albastru, alb, verde. În partea de sus pe fâşia de culoare albastră
este inscripţionat statutul şi denumirea localitǎţi “ Comuna Jegălia” cu litere albe , iar jos pe fâşia
de culoare verde, “ Judeţul Călăraşi ” tot cu litere albe. În centru, pe fâşia de culoare albă este
imprimată stema comunei.
Steagul se fixează pe hampă în partea stangă, pe lăţime.
Semnificaţiile elementelor şi a culorilor din steag;
Descrierea steagul
Steagul comunei Jegălia se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi
despicat în şef.
În partea superioară, în dreapta, în câmp argintiu, se află o salcie verde dezrădăcinată.
În partea superioară, în stânga, în câmp verde, se află un ştiulete de porumb şi un spic de
grâu, care se întretaie în partea de jos, având între ele o floarea-soarelui aşezată în pal, totul de aur.
În vârful scutului, în câmp albastru, se află un brâu undat, având deasupra un peşte ondulat,
poziţionat în pal, totul de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Salcia şi peştele reprezintă bogăţia silvică şi piscicolă a zonei.
Ştiuletele de porumb, spicul de grâu şi floarea-soarelui simbolizează ocupaţia de bază a
locuitorilor, agricultura, iar cele 3 plante erbacee indică numărul satelor componente ale comunei.
Brâul undat evocă hidrografia localităţii.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Culoarea Albastră (sau azur) - reprezintă apa dar şi aerul, cel mai nobil element după foc şi
simbolizează blândeţea frumuseţea, nobleţea şi buna credinţă.
Culoarea Albă - transmite puritate, curaţenie, şi neutralitate.
Culoarea Verde- simbolizează onoare, raţiune, tinereţe, prospeţime, regenerare, libertate şi
sănătate.
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ANEXA 2
la statut
Prezentarea grafică şi descriptivă,
extravilanului pe fiecare dintre localităţi

respectiv

suprafeţele

intravilanului

şi

a

Comuna Jegălia se află în partea de sud-est a judeţului Călăraşi, pe malul drept al Braţului Borcea,
pe drumul naţional DN3B la jumătatea distanţei dintre municipiile Călăraşi şi Feteşti, având drept
vecinătaţi următoarele comune:
-

la
la
la
la

nord – com. Perişoru;
sud – Bratul Borcea;
vest – com. Unirea;
est – com. Borcea;
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Comuna Jegălia înglobează, pe lângă satul - reşedinţă administrativă Jegălia, satele Iezeru, fost Beilic
- la vest, precum şi satul Gâldău - la est.
Satele Jegălia şi Iezeru sunt despărţite de un iaz (de aici şi numele unuia dintre satele aparținătoare),
peste care este aşternut un pod. Între Jegălia şi Iezeru se află un canal de irigaţii săpat artificial,
care este alimentat din Braţul Borcea.
Între partea sudica a comunei şi Braţul Borcea sunt mlaştini şi izlazuri.În partea nordică sunt terenuri
arabile (Bărăganul).
Distanţa dintre localităţile riverane este relativ mică în această zonă.
Din punct de vedere al încadrării în reţeaua de localităţi a judeţului, comuna se afla situată în partea
de sud-est, înscriindu-se în categoria localităţilor mici, cu o funcţiune preponderent agricolă, având
un rol minor în raport cu celelalte localităţi din zonă.
Vatra localităţii s-a dezvoltat de o parte şi de alta a drumului naţional DN3B Călăraşi – Feteşti. Ca
încadrare în reţeaua de localităţi rurale ale judeţului Călăraşi, comuna Jegălia se află la 25 km de
municipiul Călăraşi.
Suprafaţa (intravilan,administrativ)
Suprafaţa totală a localităţii este de 12761 ha, din care:10.514 ha teren agricol(9865 ha arabil, 357
ha pășuni, 17 ha fânețe, 270 ha vii, 5 ha livezi), 929 ha păduri, 670 ha ape, 311 ha căi de comunicații,
317 ha curți construcții și 20 ha teren neproductiv).
Situaţia statistică a terenurilor se prezintă astfel:
1. proprietatea publică a statului:
➢ 929 ha pădure;
➢ 636 ha ape;
➢ 35 ha drumuri;
➢ 7 ha curţi;
➢ 17 ha fâneţe;
➢ 1051 ha teren arabil.
2. proprietate publică comunală:
➢ 276 ha drumuri;
➢ 34 ha ape;
➢ 52 ha teren arabil;
➢ 9 ha curți.
3. proprietatea privată a Primăriei Jegălia:
➢ 390 ha teren arabil;
➢ 357 ha păşuni;
4. proprietatea privată a statului:
➢ 1614 ha teren arabil;
5. proprietatea privată a persoanelor juridice:
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➢ 2770 ha teren arabil;
➢ 1 ha livezi;
➢ 27 ha curți.
6. proprietatea privată a persoanelor fizice:
➢ 3988 ha teren arabil;
➢ 270 ha vii;
➢ 4 ha livezi;
➢ 274 ha curţi.
Suprafața de teren intravilan a satului Jegălia este de 156,42 ha, conform Planului Urbanistic
General al comunei Jegălia.
Suprafața de teren intravilan a satului Iezeru este de 105,88 ha, conform Planului Urbanistic
General al comunei Jegălia.
Suprafața de teren intravilan a satului Gîldău este de 123,24 ha, conform Planului Urbanistic
General al comunei Jegălia.
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ANEXA 3
la statut
Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale
Reţeaua hidrografică este formată în principal din Valea Jegăliei care este de fapt un crov alungit cu
un regim de curgere intermitent, în funcţie de precipitaţiile căzute şi Braţul Borcea.
Comuna are un lac, Iezeru, lac specific de luncă, de la care îşi trage numele unul din satele
componente.
Comuna Jegălia este alcătuită din punct de vedere al habitatelor, în medii de viaţă antropizate în
procent de 98% - dominant fiind habitatul de câmpie cu practicarea unei agriculturi în interesul
omului.
Dintre habitatele naturale rămase, unde omul a intervenit mai puţin, amintim heleşteele piscicole şi
lacurile limitrofe Braţului Borcea.
Fauna sălbatică este bogată în specii de câmpie, reprezentate prin:porumbei, turturele, vulpi,
guguştiuci, prepeliţe, grauri, sturzi, ciocârlani, gâşte, gârliţe, raţe, lişiţe, găinuşa de baltă, sitari,
becaţine, etc.
În zona riverană Braţului Borcea se întâlneşte viezurele, lutra, cârtita, popândăul, şobolanul de apa,
broasca, specii caracteristice zonei umede.
Referitor la fauna acvatică, aceasta este reprezentată de:caras, crap, novac, sânger, etc.
Prin poziţia sa geografică, comuna Jegălia este aşezată în zona de stepă, care este reprezentată
prin pajişti şi graminee, dar şi alte specii xeroneezofile pe care le întâlnim în locurile unde nu sunt
cultivate, în văi, pe marginea drumurilor. Culturile agricole sunt invadate de o serie de buruieni
cum ar fi: mohorul, volbura, pirul gras, pălămida, troscotul dar şi colilia, sunătoarea, traista
ciobanului, iar în zonele mlăştinoase rogozul, papura, stuful sau trestia.
Vegetaţia azonală este caracterizată prin zăvoaie de lunca alcătuite din salcie şi plop, şleauri de
luncă cu stejar, frasin, ulm şi plop euroamerican, între care se intercalează pajişti de lunca şi
terenuri cultivate. La acesta, se mai adaugă vegetaţia higrofilă şi hidrofilă a bălţilor din lunca
Dunării şi a lacurilor.
Solurile dominante în zonă sunt tip cernoziomuri medii levigate, care dispun de rezerve
apreciabile de substanţe nutritive şi prezintă o fertilitate naturală ridicată, care se poate îmbunătăţii
prin folosirea îngrăşămintelor azotoase şi a măsurilor de hidroamelioraţii.
Solurile s-au format din amestecul de resturi de substanţe organice, vegetale şi rocă din care
s-a format subsolul. Formarea solului a mai fost influenţată şi de condiţiile climatului. În cazul
câmpiei, în condiţiile climatului s-a format un sol bogat în substanţe humice, cernoziomul.
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Geomorfologic, amplasamentul este situat pe terasa joasă a Dunării, având cote absolute
cuprinse între 20-22 m faţă de nivelul marii. Geologic, în zonă apar formaţiuni loessoide, gălbui,
sensibile la umezire, argile, nisipuri şi pietrişuri de vârstă cvaternară.
Seismic, teritoriul comunei este situat în zona D din punct de vedere al coeficienţilor Ks = 0,16
căreia îi corespunde o perioadă de colţ Tc = 1,5 sec, conform Normativ P100 şi un grad seismic VIII
M.S.K.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Costel LOLOȚ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Nelu RADU

CONFIDENȚIAL! Prezentul document conține date cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Regulamentului Parlamentului European și al
Consiliului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date (GDPR).
Date de contact responsabil cu protecția datelor - email : dpocalarasi@gmail.com ; kraspdpo@gmail.com ; telefon: 0783.013.554

ANEXA 4
la statut
Datele privind înfiinţarea Comunei Jegălia, județul Călărași, prima atestare
documentară, precum şi evoluţia istorică
Localitatea Jegălia este constituită pe un martor de terasă înconjurat din trei părţi de apele
lacului Iezer, ce deschide valea Jegăliei pe care se află o adevărată rezervaţie arheologică. Datorită
condiţiilor naturale favorabile comunităţile omeneşti s-au aşezat aici din timpuri preistorice. Cele mai
vechi urme de locuire omenească atestate pe teritoriul comunei Jegălia datează din perioada timpurie
a epocii bronzului. Acestea sunt reprezentate de tumuli (gorgane sau movile) destul de numeroşi
pe teritoriul comunei. Tumulii sunt monumente funerare ridicate de purtătorii culturii Yamnaia, care
a evolut între anii 3200 – 2800 a. Chr. Doi astfel de tumuli se află în vatra satului Iezeru, unul în
curtea fostului AGROMEC, care a fost nivelat, iar alt tumul se află în cimitirul satului Iezeru. Un alt
tumul numit „Movila Ţigănele” se află la nord de sat, pe valea Jegăliei. În partea de nord a satului
Jegălia se află 3 tumuli, iar între satul Jegălia şi satul Gâldău se află „Movila lui Lebu”. În marginea
de nord est a satului Gâldău se află alţi doi tumului, iar la est de satul Gâldău se află cunoscuta
„Movilă Gâldău”.
Un istoric din secolul al XIX-lea menţiona că atunci când apele lacului Iezer
scădeau, în albia lui se găseau monede de aramă şi argint bizantine, din perioada evului mediu
timpuriu. La sud de satul Iezeru, între sat şi braţul Borcea, pe un grind, într-o mare aşezare dacică
din secolele II-I a. Chr., în anul 1967 s-a descoperit un vas de lut, care conţinea un important tezaur
de monede romane republicane, imitaţii locale de denari romani şi o tetradrahmă de argint din insula
Thasos, care a fost îngropat după anul 37 a. Chr. Tot aici se află şi urmele unei aşezări din epoca
bronzului, care aparţine culturii Coslogeni, secolele XIV- XII a. Chr. Pe o lungime de 1 km, şanţurile
digului ce strabat lunca Borcei, între satul Iezeru şi Dunăre, au scos la iveală urme de locuinţe şi
fragmente ceramice străvechi. Pe malul de nord –est al bălţii Iezer, la nord-est de satul Iezer, au
fost identificate urme de locuire din secolele IV p. Chr., cultura Sântana de Mureş-Cerneahov, şi din
secolele VI-VII, cultura Ciurel-Cândeşti-Ipoteşti. Mai la nord de sat, pe valea Jegăliei, a fost
identificată o aşezare din secolele IX-X, care aparţine culturii Dridu. La nord de satul Jegălia, pe malul
stâng al văii Jegălia, se află un complex de aşezări suprapuse, care aparţin culturilor Coslogeni,
secolul XIV-XII a. Chr., o aşezare geto-dacică din secolul II-I a. Chr, şi o aşezare din secolul al IVlea p.Chr., cultura Sântana de Mureş-Cerneahov.
La marginea de sud a satului Jegălia se află o aşezare care aparţine culturii Sântana de MureşCerneahov, secolul IV p. Chr., suprapusă de o aşezare din evul mediu timpuriu, cultura Dridu,
secolele IX-X p. Chr. şi de o aşezare medievală, probabil o veche vatră a satului Jegălia. Pe teritoril
satului Găldău se află urmele unei aşezări geto-dacice din secolele IV-III a. Chr., din care au fost
scoase la lumină o amforă sinopiană, monede istriene şi stateri de aur de la Alexandru Macedon.
Începuturile actualelor sate Jegălia, Gâldău şi Iezeru se plasează în secolele XV-XVII. Cea mai
veche menţiune documentară despre satul Jegălia datează din anul 1447-1456. Conform unei
legende numele comunei se pare ca provine de la un boier de prin partea locului, pe care-l chema
Jegaleanu. O altă variantă a legendei susţine că numele localităţii Jegălia ar veni de la un cioban
numit Jegar, care a venit din Dobrogea şi s-ar fi stabilit în aceste locuri, sau de la pescarul Jegală,
aşezat în cotul lacului Iezr. Numele localităţii îl găsim menţionat în documentele medievale. Cea mai
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1466), care a cumpărat satele Brânceni şi Jegălia şi le-a donat apoi mânăstirii Dealul. În anul 1612
Radu Mihnea întăreşte mânăstirii Dealul satul Jegălia. Conform obiceiurilor medievale, ţăranii care
locuiau pe moşie trebuiau să presteze clacă şi să dea dijmă din produse mânăstirii Dealu.
Satul Beilic, actualul sat Iezeru, este atestat documentar la începutul din secolului al XVIIlea. Într-un document emis de Radu Vodă la 15 februarie 1614 se consemnează închegarea pe ocina
Brâncenilor (localitate care se afla lângă Jegălia) a localităţii Satu Nou, care mai târziu s-a numit
Beilic, iar astăzi Iezeru. Documentul menţionează că a fost întemeiat de „pribegi veniţi din altă parte”,
adică au venit de peste Dunăre. Un document emis la 25 iulie 1616 precizează că Satu Nou s-a
constituit de pe vremea domnitorului Şerban Voievod (1602 – 1611). Atunci satul avea 154 capi de
familie, aproape toţi români veniţi din Dobrogea. Transferul de locuitori între aşezările de pe malurile
Dunării a fost un fapt permanent, documentele vremii menţionînd deseori că au venit locuitori „din
ţara turcească”, adică din Dobrogea. Deplasările de pe un mal pe altul al Dunării îşi găsesc expresia
în existenţa satelor cu acelaşi nume pe ambele maluri: Oltina, Beilic, Mârleanu, ş.a.
Referitor la satul Gâldău, începând din anul 1612 până în anul 1797, în documentele
medievale se menţionază că satul Jegălia se întindea până la „Gorganul Mârleanului”. Aici exista şi
satul Mârleanu, care mai târziu s-a unit cu satul Gâldău.
În anul 1965 cu prilejul schimbării denumirii unor localităţi, se schmbă şi denumirea satului
Beilic, care avea nume turcesc, iar satul se va numi de aici înainte Iezeru, după numele lacului din
vecinătate.
Izvoarele cartografice tîrzii, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea menţionează
localităţile existente pe malul stîng al braţului Borcea. Astfel în harta „Cursului Dunării de la Viena
până la vărsarea în Marea Neagră” tipărită la Paris după anul 1773 consemnează printre alte localităţi
satul Beilipie (Beilic). În harta austriacului F. Jos. Ruhendorf, din anul 1788, în care Borcea este
populată cu 11 sate, apare din nou localitatea Bieilik. În harta austriacă din anul 1789-1791, în care
pe braţul Borcea sunt menţionate 25 de sate, mai mari sau mai mici, sunt menţionate şi satele
Xegalio (Jegălia) şi Gîldo (Gâldău).
Toate hotărniciile moşiei Jegălia, din anul 1612 până în anul 1797, au ca punct de reper
pentru delimitarea moşiei Jegălia „Gorganul Mârleanului”, locul până unde se întindea moşia
mânăstirii Dealu. În acea vreme exista şi satul Mârleanu, care în anul 1864 s-a unit cu satul Gâldău
şi împreună au format comuna Gâldău, iar în anul 1874 comuna Gâldău împreună cu cătunul
Mârleanu au intrat în componenţa comunei Jegălia.
În toată perioada evului mediu locuitorii satelor Iezeru (Beilic), Jegălia, Mârlenu şi Gâldău,
din punct de vedere juridic, erau ţărani clăcaşi, legaţi de glie, obligaţi să presteze clacă pe moşia
mânăstirii Dealu şi să dea dijmă în produse.
Prin Legea secularizării averilor mânăstireşti din anul 1863, moşia mânăstirii Dealu de la
Jegălia trece în proprietatea statului, iar ţăranii clăcaşi sunt eliberaţi şi împroprietăriţi în anul 1864.
În anul 1864 pin Legea rurală 376 familii din satele Jegălia, Beilic şi Gâldău au fost
împroprietărite cu suprafaţa de 3210 pogoane de pământ luat din fosta moşie a mânăstirii Dealu. O
altă împroprietărire a ţăranilor cu pământ de pe aceste meleaguri a avut loc cu prilejul reformei
agrare din anul 1921, când 525 de veterani, văduve şi orfani de război, din Primul război mondial,
au fost împroprietăriţi cu câte 5 ha de pământ din moşia statului.
Prima şcoală în comuna Jegălia s-a înfiinţat încă din anul 1835, care avea o singură clasă cu
18 elevi. Primul învăţător a fost Anton Dobrescu, absolvent al şcolii normale din Bucureşti. Localul în
care funcţiona era o sală de clasă modestă închiriată. În anul 1840, cu mijloace proprii locuitorii
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construiesc o clasă mai încăpătoare pentru elevi. În anul 1904 în comuna Jegălia se constuieşte
primul local de şcoală, care avea două săli de clasă şi o cancelarie. Tot în acelaşi an se construieşte
un local de şcoală şi în satul Gâldău. În satul Iezeru primul local de şcoală se va construi în anul
1920.
Majoritatea populaţiei este de religie creştin ortodoxă. În comună sunt trei bisericii: Biserica
Sf. Nicolae din Jegălia, construită în anii 1935-1938, biserica din satul Iezeru, construită în anii 19371947 şi biserica din Gâldău, construită în anul 1996. Din anul 1990 în comuna Jegălia există şi o
biserică baptistă.
Din punct de vedere administrativ în anul 1832 comuna Jegălia şi Gâldău făceau parte din
plasa Lichireşti, cu reşedinţa la Călăraşi, jud. Ialomiţa. Peste câţiva ani plasa Lichireşti se va numi
plasa Borcea, cu reşedinţa tot la Călăraşi. Din anul 1951, cu prilejul reformei adminstrative după
model sovietic, comuna Jegălia împreună cu satul Beilic (Iezeru) şi comuna Gâldău fac parte din
raionul Feteşti, regiunea Constanţa, iar din anul 1960 intră în componenţa regiunii Bucureşti. În anul
1968, în urma reorganizării administrative teritoriale, se reînfiinţează judeţele, iar comuna Jegălia
formată din satele Jegălia, Iezeru şi Gâldău va face parte din judeţul Ialomiţa, cu reşedinţa la
Slobozia. Din anul 1981 va intra în componenţa judeţului Călăraşi, nou înfiinţat, cu reşedinţa la
Călăraşi. În timul dicaturii comuniste, ţăranii din satele componente ale comunei Jegălia au fost
deposedaţi de pământ şi obligaţi să lucreze în CAP-uri, care au luat fiinţă între anii 1952 – 1957. În
anul 1990 CAP-urile au fost desfiinţate, iar ţăranii şi-au recăpătat pâmăntul, iar în prezent majoritatea
îl cultivă cu mijloace proprii sau în asociaţie.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Costel LOLOȚ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Nelu RADU
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ANEXA 5
la statut
Componenţa şi structura populaţiei Comunei Jegălia, județul Călărași, defalcate pe
localităţi componente
Populația, după domiciliu, a Comunei Jegălia la data de 1 iulie 2020 este de 4095 persoane, din
care: 2086 persoane de sex masculin și 2009 persoane de sex feminin.
Structura etnică a populației:
Structura populației după religie:
-Ortodoxă- 4083
-Penticostală – 10
-Adventistă de ziua a șaptea -2
Structura populației pe sexe și grupe de vârstă:
-0-14 ani sex masculin- 257
-0-14 ani sex feminin-238
-15-59 ani sex masculin- 1376
-15-59 ani sex feminin-1157
-60 ani și peste sex masculin- 453
-60 ani și peste sex feminin-614

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Costel LOLOȚ

CONTRASEMNEAZĂ,
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ANEXA 6.a
la statut
Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali
de la nivelul Comunei Jegălia, județul Călărași, precum şi apartenenţa politică a
acestora, începând cu anul 1992
PRIMAR
a) mandatul 1992-1996
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
NIȚU ANETA

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
14.10.1955

3
Frontul Salvării Naționale

4
1992-1996

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
14.10.1955

3
Partidul Democrației
Sociale

4
1996-2000

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
14.10.1955

3
Partidul Democrației
Sociale

4
2000-2004

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
14.10.1955

3
Partidul Social Democrat

4
2004-2008

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

b) mandatul 1996-2000
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
NIȚU ANETA

c) mandatul 2000-2004
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
NIȚU ANETA

d) mandatul 2004-2008
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
NIȚU ANETA

e) mandatul 2008-2012
Nr.
crt.

Nume și prenume

CONFIDENȚIAL! Prezentul document conține date cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Regulamentului Parlamentului European și al
Consiliului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date (GDPR).
Date de contact responsabil cu protecția datelor - email : dpocalarasi@gmail.com ; kraspdpo@gmail.com ; telefon: 0783.013.554

0
1.

1
NIȚU ANETA

2
14.10.1955

3
Partidul Social Democrat

4
2008-2012

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
29.07.1963

3
Partidul Național Liberal

4
2012-2016

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
29.07.1963

3
Partidul Național Liberal

4
2016-2020

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
29.07.1963

3
Partidul Național Liberal

4
2020-prezent

f) mandatul 2012-2016
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
VASILE AUREL

g) mandatul 2016-2020
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
VASILE AUREL

h) mandatul 2020-2024
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
VASILE AUREL
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ANEXA 6.b
la statut
Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleşilor
locali de la nivelul Comunei Jegălia, județul Călărași, precum şi apartenenţa politică a
acestora, începând cu anul 1992
I. CONSILIERI LOCALI
a) mandatul 1992-1996
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nume și prenume
1
BOTEA ILIE
BOTEANU ION
NECULA STAVER
MERLĂ DUMITRU
ȘERBAN RADU
CRISTEA AMELIA
RADU ION
NEAȚĂ MARIN
VASILE ANDREI
CHIRU ILIE
BEZMAN PETRE
NICOLESCU VASILE
PARASCHIV COSTEL
NEAGU ANTON
OPREA ION

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
06.05.1947
27.11.1933
02.04.1957
24.05.1933
02.02.1926
02.01.1953
17.02.1954
18.01.1955
07.04.1955
18.01.1954
17.01.1957
25.03.1930
19.11.1957
22.06.1948
07.09.1948

3
Frontul Salvării Naționale
Frontul Salvării Naționale
Frontul Salvării Naționale
Frontul Salvării Naționale
Frontul Salvării Naționale
Frontul Salvării Naționale
Frontul Salvării Naționale
Frontul Salvării Naționale
Frontul Salvării Naționale
Frontul Salvării Naționale
Convenția Democratică
Convenția Democratică
Convenția Democratică
Partidul Democrat Agrar
Partidul Democrat Agrar

4
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
06.05.1947
22.06.1948
18.01.1955
17.02.1954
02.04.1957
24.05.1933
27.11.1933
02.01.1953

3
Democrației
Democrației
Democrației
Democrației
Democrației
Democrației
Democrației
Democrației

4
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000

b) mandatul 1996-2000
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nume și prenume
1
BOTEA ILIE
NEAGU ANTON
NEAȚĂ MARIN
RADU ION
NECULA STAVER
MERLĂ DUMITRU
BOTEANU ION
CRISTEA AMELIA

Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul

Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
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9.
10.
11.
12.
13.

CHIRU ILIE
GHERASIM ION
BOIANGIU STELIAN
IOSIF DUMITRU
ILIE ION

18.01.1954
29.12.1960
17.04.1938
25.10.1939
04.02.1936

Partidul Democrației Sociale
Partidul Democrat Agrar
Partidul Democrat Agrar
Partidul Socialist al Muncii
Convenția Democratică

1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

1
BOTEA ILIE
RADU ION
NEAGU ANTON
CRISTEA AMELIA
CHIRU ILIE
NECULA STAVER
LOLOȚ COSTEL
MANOLE STAN
STOICA ALEXANDRU
LUȚAN CONSTANTIN
ȘERBAN GEORGE
ȘERBAN NECULAE
PANAIT VASILE
BUZOIANU MARIA

2
06.05.1947
17.02.1954
22.06.1948
02.01.1953
18.01.1954
02.04.1957
06.03.1970
21.01.1955
04.02.1940
29.11.1958
15.02.1959
09.09.1943
06.07.1953
28.03.1954

3
Partidul Democrației Sociale
Partidul Democrației Sociale
Partidul Democrației Sociale
Partidul Democrației Sociale
Partidul Democrației Sociale
Partidul Democrației Sociale
Partidul Democrației Sociale
Partidul Democrației Sociale
Partidul Democrației Sociale
Convenția Democratică
Alianța pentru România
Partidul Democrat
Partidul Național Liberal
Partidul Democrației Sociale

4
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2001
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2001-2004

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
17.02.1954
22.06.1948
06.05.1947
06.03.1970
18.01.1954
04.06.1973
02.01.1953
02.04.1957
23.10.1947

3
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Umanist Român

4
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008

29.07.1963

Partidul Umanist Român

2004-2008

c) mandatul 2000-2004
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

d) mandatul 2004-2008
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nume și prenume
1
RADU ION
NEAGU ANTON
BOTEA ILIE
LOLOȚ COSTEL
CHIRU ILIE
NICOLA ION
CRISTEA AMELIA
NECULA STAVER
PANAITESCU
NICOLAE
VASILE AUREL
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11.
12.
13.

ȘERBAN NECULAE
CRIVĂȚ VASILE
PANAIT
IONELIAVALERICA

09.09.1943
28.11.1960
11.02.1962

Partidul Umanist Român
Partidul Național Liberal
Partidul Alianța populară

2004-2008
2004-2008
2004-2008

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

1
NEAGU ANTON
NICOLA ION
LOLOȚ COSTEL
MANOLE STAN
STÂNGĂ AUREL
STAN DUMITRA
CRISTEA EMIL-IONUȚ
PANAITESCU
NICOLAE
VASILE AUREL
PACIONEA
SEVASTIAN
ALEXANDRU PETRE
IORDACHE GEORGE
RADU NICUȘOR
PACIONEA MIHAELA

2
22.06.1948
04.06.1973
06.03.1970
21.01.1955
18.07.1951
18.07.1967
07.01.1977
23.10.1947

3
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Național Liberal

4
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2009
2008-2012
2008-2012
2008-2012

29.07.1963
06.01.1966

Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal

2008-2012
2008-2012

19.10.1969
07.03.1972
28.06.1974
08.07.1977

Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Democrat Liberal
Partidul Social Democrat

2008-2012
2008-2012
2008-2012
2009-2012

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

1
PANAITESCU
NICOLAE
LUȚAN CONSTANTIN
PACIONEA
SEVASTIAN
ALEXANDRU PETRE
CĂLIN EMIL
IORDACHE GEORGE
PETRE ALEXANDRU
MATEI IONEL

2
23.10.1947

3
Partidul Național Liberal

4
2012-2016

29.11.1958
06.01.1966

Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal

2012-2015
2012-2016

19.10.1969
15.09.1966
07.03.1972
07.05.1967
30.01.1972

Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul

2012-2016
2012-2016
2012-2015
2012-2015
2012-2015

e) mandatul 2008-2012
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

f) mandatul 2012-2016
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Național
Național
Național
Național
Național

Liberal
Liberal
Liberal
Liberal
Liberal
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CHIRIAC MARIUS
NIȚU ANETA
NICOLA ION
LOLOȚ COSTEL
RADU NICUȘOR
PACIONEA MIHAELA
VOICU NICOLAE
CUCU OVIDIU
STAN MIHAI
GHIȚĂ MARIOARA

05.04.1981
14.10.1955
04.06.1973
06.03.1970
28.06.1974
08.07.1977
07.05.1961
15.05.1971
13.01.1968
01.03.1973

Partidul Național Liberal
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat
Partidul Democrat Liberal
Partidul Social Democrat
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal

2012-2016
2012-2013
2012-2015
2012-2016
2012-2016
2013-2015
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

1
PANAITESCU
NICOLAE
ALEXANDRU PETRE
PACIONEA
SEVASTIAN
GHIȚĂ MARIOARA
LOLOȚ COSTEL
CHIRIAC MARIUS
STAN MIHAI
CUCU OVIDIU
CĂLIN EMIL
VOICU NICOLAE
NIȚU TUDOR
RADU NICUȘOR
DUMITRU CRISTINANICOLETA
RADU ADRIAN
CUCU COSTEL

2
23.10.1947

3
Partidul Național Liberal

4
2016-2020

19.10.1969
06.01.1966

Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal

2016-2020
2016-2020

01.03.1973
06.03.1970
05.04.1981
13.01.1968
15.05.1971
15.09.1966
07.05.1961
03.07.1954
28.06.1974
06.12.1974

Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal
Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat

2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2018
2016-2018
2016-2020
2016-2020
2016-2020

24.03.1980
09.08.1972

Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal

2018-2020
2018-2020

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
23.10.1947

3
Partidul Național Liberal

4
2020-prezent

g) mandatul 2016-2020
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

h) mandatul 2020-2024
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
PANAITESCU
NICOLAE
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ALEXANDRU PETRE
PACIONEA
SEVASTIAN
STAN MIHAI
LOLOȚ COSTEL
CHIRIAC MARIUS
CUCU OVIDIU
NIȚU TUDOR
TĂNASE
MARINIONUȚ
RADU NICUȘOR
MANEA
SORINGABRIEL
DINCĂ ALEXANDRU
CRISTEA CRISTIAN
RADU ADRIAN

19.10.1969
06.01.1966

Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal

2020-prezent
2020-prezent

13.01.1968
06.03.1970
05.04.1981
15.05.1971
03.07.1954
26.11.1990

Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul
Partidul

Liberal
Liberal
Liberal
Liberal
Liberal
Liberal

2020-prezent
2020-prezent
2020-prezent
2020-2021
2020-prezent
2020-prezent

28.06.1974
08.11.1986

Partidul Social Democrat
Partidul Social Democrat

2020-prezent
2020-prezent

08.08.1952
03.10.1982
24.03.1980

Partidul Social Democrat
Partidul Național Liberal
Partidul Național Liberal

2020-prezent
2020-prezent
2021-prezent

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
07.04.1955

3
Frontul Salvării Naționale

4
1992-1996

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
22.06.1948

3
Partidul Democrației
Sociale

4
1996-2000

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
22.06.1948

3
Partidul Democrației
Sociale

4
2000-2004

Național
Național
Național
Național
Național
Național

II. VICEPRIMARI
a) mandatul 1992-1996
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
VASILE ANDREI

b) mandatul 1996-2000
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
NEAGU ANTON

c) mandatul 2000-2004
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
NEAGU ANTON

d) mandatul 2004-2008
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Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
NEAGU ANTON

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
22.06.1948

3
Partidul Social Democrat

4
2004-2008

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
22.06.1948

3
Partidul Social Democrat

4
2004-2008

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
23.10.1947

3
Partidul Național Liberal

4
2012-2016

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
23.10.1947

3
Partidul Național Liberal

4
2016-2020

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

2
05.04.1981

3
Partidul Național Liberal

4
2020-prezent

e) mandatul 2008-2012
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
NEAGU ANTON

f) mandatul 2012-2016
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
PANAITESCU
NICOLAE

g) mandatul 2016-2020
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
PANAITESCU
NICOLAE

h) mandatul 2020-2024
Nr.
crt.
0
1.

Nume și prenume
1
CHIRIAC MARIUS

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Costel LOLOȚ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Nelu RADU
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ANEXA 7
la statut
REGULAMENT
pentru conferirea titlului de “Cetățean de onoare” al comunei Jegălia și a altor titluri și
distincții unor personalități cu merite deosebite

Capitolul I – DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Prin titluri sau disctincții se înțelege orice titlu sau distincție onorifică, care poate fi
conferită unor personalități cu merite deosebite.
Art.2. Prezentul regulament instituie titlurile și distincțiile enumerate în cele ce urmează și
reglementează regimul juridic al acordării acestora:
a) Titlul de “Cetățean de onoare al comunei Jegălia”;
b) Titlul de “Excelență”;
c) Titlul “Omul anului”;
d) Distincția “Diploma de onoare”;
e) Distincția “Diploma de fidelitate matrimonială”(aur, diamant);
f) Distincția “Diploma de centenar”;
g) Titlul și certificatul de “Fiu/fiică al/a comunei.
Art.3. Titlul/distincția se acordă, după caz, la propunerea:
a) primarului;
b) consilierilor locali;
c) persoanelor juridice care desfăşoara activitate în domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel
propus, cu condiția preluării propunerii ca inițiativă a primarului sau a unor consilieri locali;
d) oricăror persoane fizice sau juridice, cu condiția preluării propunerii ca inițiativă a primarului sau
a unor consilieri locali;
e) unui număr de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a comunei Jegălia, pe baza unui tabel
semnat de către aceştia, care va sta la baza unui proiect de hotărâre promovat de un consilier, sau
un grup de consilieri locali.
Art. 4. Acordarea titlului și distincțiilor nu este condiţionată de:
a) cetăţenie;
b) naţionalitate;
c) vârsta;
d) domiciliu;
e) sex;
f) religie;
g) apartenenţa politică;
Art. 5. Titlul/distincția se poate acorda, după caz:
a) în timpul vieţii celui în cauză;
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b) post-mortem.
Art. 6. Titlul are următoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminată.
Capitolul II – CRITERIILE DE CONFERIRE
A TITLURILOR ȘI DISTINCȚIILOR
Art.7. Criteriile generale după care se evaluează candidații propuși sunt:
1.valoarea;
2. competența;
3. moralitatea,
4. compatibilitatea cu domeniul pentru care este propus;
5. contribuția deosebită în viața comunității și la prestigiul comunei sau a țării în lume.
Art.8. Titlul de “Cetățean de onoare al comunei Jegălia” reprezintă cel mai înalt titlu
acordat de către Consiliul local al comunei Jegălia.
Art.9. Se conferă titlul de “Cetățean de onoare al comunei Jegălia”, în temeiul întrunirii
cumulative a condițiilor prevăzute în prezentul regulament și a cel puțin unuia din următoarele criterii:
a) personalităţi cu recunoaştere naţională sau universală care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea
comunei Jegălia şi a imaginii acestuia;
b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele comunei Jegălia în ţară
şi străinătate;
c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave,
sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor;
d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au produs o
îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei Jegălia;
e) unor sportivi locali, care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive internaţionale;
f) pentru acte de curaj și devotament în slujba comunității;
g) unor artişti locali, care au obţinut rezultate deosebite în concursuri internaţionale;
h) alte criterii, după caz, cu aprobarea consiliului local.
Art.10. Titlul de “Excelență” se decernează personalităților comunei care excelează în
următoarele domenii:
a)literatură- poezie, proză, eseu, dramaturgie, cartea anului, reviste, documentare, cărți de știință,
publicistică;
b) literatură de specialitate în diverse domenii;
c) arte vizuale- pictură, sculptură, fotografie, desen, design, desene animate, film, artă video,
ceramică, artă textilă,gravură, colaj, arte decorative, arta modei, etc.;
d) arta dramatică;
e) muzică – clasică, ușoară, populară;
f) managementul afacerilor;
g) învățământ;
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h) mass-media – presa scrisă și audio-vizuală;
i) sport;
j) caritate și protecție socială;
k) olimpiadele și concursurile școlare și studențești;
l) alte domenii.
Art.11. (1)Titlul “Omul anului” se poate acorda cetățeanului considerat, în ultmiul an
încheiat, cel mai reprezentativ în viața comunei Jegălia pentru performanțe, realizări, rezultate
deosebite, apreciate favorabil de comunitate.
(2) Titlul “Omul anului” nu se acordă pentru întreaga activitate, ci doar pentru cea
desfășurată în anul încheiat.
Art.12. Distincția “Diploma de onoare” se acordă:
a)personalităților locale, naționale sau internaționale care onorează prin vizită și diverse acțiuni
pozitive în viața comunei Jegălia;
b) personalităților care au rezultate concrete în activitatea de lobby privind interesele comunei și
promovarea imaginii comunei Jegălia.
Art.13. Premiile pentru fidelitate sunt conferite astfel:
a)Distincția “Diploma de aur” – familiilor domiciliate în comuna Jegălia pentru împlinirea a 50 de
ani de căsătorie neîntreruptă;
b) Distincția “Diploma de diamant” – familiilor domiciliate în comuna Jegălia pentru împlinirea a
75 de ani de căsătorie neîntreruptă.
Art.14. Criteriile specifice conferirii Distincției “Diploma de centenar” sunt:
a)cetățenie română;
b) domiciliul în comuna Jegălia;
c)100 de ani de viață împliniți.
Art.15. Titlul de “fiu/fiică al /a comunei” se acordă la împlinirea vârstei de 18 ani
persoanelor care s-au născut în comuna Jegălia.
Capitolul III – INCOMPATIBILITĂȚI
Art. 16. (1)Nu pot fi propuse pentru conferirea de titluri sau distincții persoanele care se
găsesc în una din următoarele situaţii:
a) sunt condamnate prin hotărâre judecătorescă definitivă, pentru infracţiuni contra statului, crime
împotriva umanităţii, alte fapte penale ;
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va face după
clarificarea situaţiei juridice;
c) au încălcat cu bună-știință obligațiile prevăzute în legislația în vigoare în materia ocrotirii familiei
(în cazul acordării/deținerii diplomei de fidelitate) existând documente doveditoare în acest sens
(anchetă socială, hotărâre judecătorească, alte documente).
(2) Persoanele care se găsesc în una din situaţiile prevăzute la art. 16 lit. a și c după caz:
a) nu pot obţine titlul;
b) pierd titlul obţinut.
(3) În cazul persoanelor care se găsesc în situația prevăzută la art. 16 lit. b procedura de
acordare a titlului se suspendă până la clarificarea situației juridice.
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(4)
Consiliul local al comunei Jegălia adoptă o hotărâre motivată în sensul
suspendării/retragerii titlului/distincției în cazurile prevăzute în prezentul articol.
Capitolul IV- PROCEDURA
Art.17. (1) Propunerea de nominalizare pentru acordarea titlului are valoare de cerere și se
depune de cel interesat la Primarul comunei Jegălia.
(2) La cerere vor fi anexate următoarele acte:
a)copie după actul de identitate (paşaport);
b)curriculum vitae;
c)certificate de cazier judiciar şi fiscal;
d)certificatul de deces al celui propus, după caz, copie vizată conform cu originalul de cei îndreptăţiţi;
e) scrisori de recomandare;
f)alte acte ce atestă meritul, după caz.
(3) Cererea şi actele necesare pot fi depuse de orice persoană fizică sau juridică. În cerere
vor fi precizate în mod obligatoriu date privind nominalizatul, domeniul, modalităţile de contactare a
nominalizatului/aparţinătorilor şi solicitantului.
Art.18. Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, răspunde de organizarea sintetizării
cererilor depuse, de verificarea documentelor şi a datelor la care se face referire în cerere şi de
promovarea propunerilor de admitere sau de respingere a cererilor, elaborând în acest sens un raport
de specialitate şi , după caz, un proiect de hotărâre, după analiza candidaturilor, analiză efectuată
împreună cu membrii Comisiei de învățământ, sănătate și familie , activități social – culturale, culte,
muncă și protecţie socială, protecție copii, tineret și sport a Consiliului local Jegălia.
Art.19. Adoptarea oricărei hotărâri privind acordarea titlului este condiţionată de
consultarea cetăţenilor comunei, prin modalitatea stabilită conform Legii privind transparenţa
decizională în administraţia publică.
Art.20. Dacă sunt mai mulţi nominalizaţi pentru Titlul de Excelenţă sau Titlu Omul Anului,
laureatul se va desemna de către Consiliul local al comunei Jegălia, prin vot secret, în şedinţă publică.
Art.21. (1) Proiectele de hotărâri privind desemnarea şi conferirea distincţiilor se dezbat şi
se aprobă de către consiliul local, în condiţiile legii.
(2) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în acelaşi mandat decât în cazul
modificării motivării şi condiţiilor întrunite de persoana candidatului.
Art.22. Nu este obligatorie acordarea anuală a tuturor titlurilor şi distincţiilor prevăzute în
prezentul regulament dacă membrii Comisiei de învățământ, sănătate și familie , activități social –
culturale, culte, muncă și protecţie socială, protecție copii, tineret și sport a Consiliului local Jegălia
consideră că nu există argumente suficiente pentru decernarea unui titlu/unei distincţii.
Art.23.(1)Desfăşurarea ceremoniei de conferire a titlurilor are loc o dată pe an, de regulă,
cu ocazia festivităţilor prilejuite de sărbătorirea “Zilei comunei”.
(2) Titlurile vor fi înmânate de către Primarul comunei Jegălia.
Art.24. Procedura înmânării titlurilor este întotdeauna public şi de desfăşoară astfel:
a)preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea care urmează să se desfăşoare, în cazul în care
conferirea are loc în şedinţa publşică a consiliului local.În cazul în care conferirea titlului are loc în
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cadru festiv public, altul decât şedinţa consiliului local, moderatorul festivităţii va anunţa momentul
solemn care urmează;
b) Primarul comunei prezintă expunerea de motive care a stat la baza propunerii de conferire a
titlului;
c) Primarul comunei înmânează titlul, care constă într-o diplomă realizată în acest scop, persoanelor
laureate sau persoanei care le reprezintă;
d) se dă cuvântul persoanei laureate sau, dacă titlul se acordă pot-mortem, reprezentantului
acestuia;
e) pot lua cuvântul, dacă programul organizatoric permite, şi alte persoane prezente care doresc să
sublinieze meritele laureatului.
f) laureatul este invitat să scrie câteva rânduri în Cartea de Onoare a Comunei Jegălia.
Capitolul V- DREPTURI DOBÂNDITE DE DEŢINĂTORII TITLURILOR ŞI DISTINCŢIILOR
Art.25. Deţinătorii titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:
a)dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului local al comunei Jegălia la dezbaterea iniţiativelor
care privesc întreaga comunitate, în domeniul în care au fost laureaţi;
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub egida Consiliului local al comunei
Jegălia sau în care acesta este co-organizator,
c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportiveale instituţiilor aflate sub
autoritatea Consiliului local;
d) alte drepturi şi recompense prevăzute în legi speciale şi hotărâri ale Consiliului local al comunei
Jegălia.
Art.26. Drepturile prevăzute la articolul precedent încetează în următoarele situaţii:
a)decesul titularului;
b) retragerea titlului;
c)suspendarea titlului.
Capitolul VI- RETRAGEREA ŞI SUSPENDAREA
TITLULUI SAU DISTINCŢIEI
Art.27. Titlul se retrage în următoarele situaţii:
a)atunci când, ulterior decernării, apar situaţii de incompatibilitate prevăzute în prezentul
regulament;
b)atunci când persoana laureată produce prejudiciide imagine sau de altă natură comunei Jegălia,
locuitorilor săi sau ţării.
Art.28. Titlul se retrage de către Consiliul local al comunei Jegălia, după următoarea
procedură:
a)este sesizat Consiliul local al comunei Jegălia de către persoanele menţionate la art.3.;
b) dezbaterea cazului se desfăşoară în cadrul Comisiei de învățământ, sănătate și familie , activități
social – culturale, culte, muncă și protecţie socială, protecție copii, tineret și sport;
CONFIDENȚIAL! Prezentul document conține date cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Regulamentului Parlamentului European și al
Consiliului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date (GDPR).
Date de contact responsabil cu protecția datelor - email : dpocalarasi@gmail.com ; kraspdpo@gmail.com ; telefon: 0783.013.554

c) la şedinţa Consiliului local va fi deţinătorul titlului, iar dacă va fi prezent, i se va acorda cuvântul,
la solicitarea sa;
d) titlul se retrage prin hotărâre a Consiliului local, hotărâre adoptată în condiţiile legii;
e) hotărârea de retragere a titlului intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţa publică.
Art.29.(1) Prin hotărâre a Consiliului local al comunei Jegălia, adoptată în condiţiile legii, se
suspendă valabilitatea titlului/distincţiei, pentru perioadă determinată, în cazul prevăzut la art. 15 lit.
b.
(2) Suspendarea încetează la data comunicării hotărârii Consiliului local de constatare a
încetării cauzelor care au determinat suspendarea.
Capitolul VII- ÎNDATORIRI ALE LAUREAŢILOR
Art.30. Laureaţii au datoria de a promova şi apăra imaginea comunei şi de a se abţine de la
orice conduită care ar aduce prejudicii comunei Jegălia.
Capitolul VIII- DISPOZIŢII FINALE
Art.31. Informaţiile publice referitoare la Cetăţenii de Onoare vor fi publicate şi în format
electronic pe portalul Primăriei comunei Jegălia, la rubrica special deschisă ca urmare a acestui
regulament.
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Costel LOLOȚ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Nelu RADU
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ANEXA 8
la statut
Reţeaua rutieră
A. Drumuri de interes național
1. Drumuri naţionale secundare
Drumul national DN 3B Călărași-Fetești, cu o lungime de 5 km pe teritoriul Comunei Jegălia.
B. Drumuri de interes judeţean
1. Drumul judeţean DJ 213A, cu o lungime de 10,8 km pe teritoriul Comunei Jegălia.
C. Drumuri de interes local
1. Drumuri comunale
Drumul comunal tronson 1, 2 și 3, cu o lungime de 6,134 de km pe teritoriul Comunei Jegălia.
2. Drumuri vicinale
Suprafața totală a drumurilor vicinale este de 83,8569 ha.
3. Străzi

DENUMIRE STRĂZI COMUNA JEGĂLIA
SAT JEGĂLIA

Nr.
crt.

Denumirea străzii

Lungime (ml)

1.

Șoșeaua Călărași- Fetești

2.500

2.

Zăvoiului

224,39

3.

Bisericii

160

4.

Școlii

400

5.

Belșugului

620

6.

Viitor

410

7.

Rândunelelor

321,27

8.

Grădinilor

249,21
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9.

Răsăritului

185,7

10.

Macului

249,61

11.

Băcăniei

320

12.

Morii

212,29

13.

Berzei

42,86

14.

Mierlei

32,74

15.

Zorilor

81,1

16.

Stejarului

52,41

17.

Industriei

335

18.

Garofiței

129,33

19.

Lăcrămioarei

114,23

20.

Trandafirilor

104,64

21.

Liliacului

107,12

22.

Mesteacănului

458,44

23.

Bărăganului

24.

Cornişei

41,41

25.

Muşeţelului

163,22

26.

Bazinului

138,04

27.

Nucilor

28.

Transformatorului

87,08

29.

Progresului

845,08

30.

Grecilor

760

31.

1 Decembrie

820

32.

Lacului

33.

Salcâmilor

300

34.

Poieniţei

160

35.

Crângului

211,83

36.

Plopilor

77,44

820

700

309,71
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DENUMIRE STRĂZI COMUNA JEGĂLIA
SAT GÎLDĂU

Nr.
crt.

Denumirea străzii

Lungime(ml)

1.

Șoșeaua Călărași- Fetești

1.500

2.

Căminului

141,2

3.

Socului

50

4.

Carpenului

200

5.

Lotusului

230,6

6.

Crizantemelor

267,5

7.

Livezilor

302,8

8.

Toamnei

200

9.

Plevna

350

10.

Rahova

260,5

11.

Oituz

12.

Mărăști

236,1

13.

Mărășești

195,1

14.

Grivița

170,6

15.

Anemonei

50

16.

Ghiocelului

170,8

17.

Panseluței

140,9

18.

Tufănelelor

136,11

19.

Zambilelor

182,41

20.

Pelinului

182,72

21.

Brândușelor

60,63

22.

Caișilor

300

23.

Decebal

557,07

24.

Pinului

64,45

248
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25.

Alunului

450

26.

Mecanizatorului

970

27.

Fagului

284,06

28.

Bradului

231,86

29.

Frasinului

244,7

30.

Molidului

822,4

31.

Zefirului

50

32.

Tudor Vladimirescu

33.

Horia

95,8

34.

Crișan

100,9

35.

Avram Iancu

153,8

36.

Izvorului

1.725,6

400

DENUMIRE STRĂZI COMUNA JEGĂLIA
SAT IEZERU

Nr.
crt.

Denumirea străzii

Lungime (ml)

1.

Șoșeaua Călărași- Fetești

1.000

2.

Narciselor

90

3.

Margaretelor

220

4.

Arțarului

200

5.

Teilor

300

6.

Meșteșugarilor

225

7.

Sulfinei

150

8.

Magnoliei

150

9.

Sistemului

420

10.

Luceafărului

360,23
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11.

Victoriei

528,75

12.

Speranței

353,2

13.

Rozelor

14.

Pescăruș

352,25

15.

Parcului

570

16.

Nufărului

175

17.

Lebedelor

148,36

18.

Cocorului

156,62

19.

Crinilor

150

20.

Bujorului

250

21.

Flacăra

168,72

22.

Borcea

200

23.

Trifoiului

24.

Dispensarului

150

25.

Stadionului

500

26.

Primăverii

850

27.

Perișoru

200

28.

Viilor

255

29.

Lujerului

250

30.

Ciocârliei

305,54

31.

Dropiei

311,22

32.

Cireșilor

300

33.

Vișinilor

260
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ANEXA 9
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

Nr.
crt.
1.

Unitatea de învățământ
cu personalitate
juridică
Școala gimnazială nr. 1
Jegălia, nivel de studiu
primar+gimnazial

2.
3.

Structuri arondate

Adresa completă
(str., nr. tel., fax, e-mail)

Sat Jegălia, str. Școlii nr. 4,
te/fax
0242342027,
e-mail
scoalajegalia@yahoo.com
Grădinița cu program Sat Jegălia, str.Școlii nr. 9
normal nr. 1 Jegălia, nivel
de studiu preșcolar
Grădinița cu program Sat Gâldău, str. Molidului nr. 19
normal nr. 2 Gâldău, nivel
de studiu preșcolar

II. Instituţii din domeniul culturii
Nr.
crt.
1.
2.

Instituția de cultură
Centrul cultural Jegălia
Căminul cultural Jegălia

3.

Căminul cultural Gîldău

Adresa
Sat Jegălia, str. 1 Decembrie nr. 12
Sat Jegălia, str. Șoseaua Călărași-Fetești nr.
33
Sat Gîldău, str. Șoseaua Călărași-Fetești nr.
47

III. Instituţii din domeniul sănătăţii
Nr.
crt.
1.
2.

Instituția de sănătate

Adresa

Cabinet medical individual dr. Florescu Sat Iezeru, str. Șoseaua Călărași-Fetești nr.
Liviu
64
Unitate sanitară Iezeru
Sat Jegălia, str. Șoseaua Călărași-Fetești nr.
44
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3.

Punct sanitar Gîldău

4.

Farmacia Anisa Jegălia

Sat Gîldău, str. Șoseaua Călărași-Fetești nr.
69
Sat Jegălia, str. Șoseaua Călărași-Fetești nr.
39

IV. Instituţii din domeniul asistenţei sociale
Nr.
crt.
1.

Instituția de servicii sociale

Adresa

Compartiment asistență socială

Sat Jegălia, str. Șoseaua Călărași-Fetești nr.
40

V. Instituţii în domeniul tineretului şi sportului
a)Asociația Sportivă Ticolorul Jegălia
b)Asociația Sportivă Gîldău
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ANEXA 10
la statut
Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate
din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea

Adresa

S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L.
S.C. PAN ALEX S.R.L.

Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Gîldău
Com. Jegălia
Sat Gîldău
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia

S.C. SERCAD COM
S.R.L.
I.I. LOLOŢ GICA

6.

I.I. RADU GH
GABRIELA
I.I. KIRU VICTOR

7.

S.C. VIO MAX S.R.L.

8.
9.

I.I STAN IONELDRAGOŞ
SC RIN COM SRL

10.

S.C. SEBICOM SRL

11.

S.C. MIN &CO S.R.L.

12.

S.C. ROAURA&ROUA
S.R.L.
S.C. MEDIA
AGROFAM S.R.L.
S.C. LACTO GMG
S.R.L.
BANCA DE CREDIT
„RECORD”
SC COSTITRANS SRL

13.
14.
15.
16.
17.

SC FARMACIA ANISA
SRL

Domeniul de
activitate
Comerţ
Comerţ
Comerţ
Comerţ
Comerţ
Comerţ
Comerţ
Comerţ
Comerţ
Comerţ
Comerţ
Comerţ
Industrie
Industrie
Bancar
Transport
Farmaceutic

Profilul de
activitate
Comerţ cu
amănuntul
Comerţ cu
amănuntul
Comerţ cu
amănuntul
Comerţ cu
amănuntul
Comerţ cu
amănuntul
Comerţ cu
amănuntul
Comerţ cu
amănuntul
Comerţ cu
amănuntul
Comerţ cu
amănuntul
Comerţ cu
amănuntul
Comerţ cu
amănuntul
Comerţ cu
amănuntul
Prelucrarea
laptelui
Prelucrarea
laptelui
Tranzacții
financiare
Transport
marfă
Comerţ cu
amănuntul
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18.

S.C. AGRO MIH S.R.L

19.

I.I. CUCU VIRGIL

20.

S.C. MORAR PAN
COM S.R.L.
S.C. CARMIH S.R.L.

21.
22.
23.
24.

P.F.A. TUDOR
GEORGE
I.I. LOLOŢ COSTEL

25.

S.C. NUTRESAN
S.R.L.
S.C. NIK AGRO S.R.L.

26.

S.C. EMI AGRO S.R.L.

27.

I.I. CUCU MARCEL

28.

I.I. CUCU ADRIANA

29.

SC AGROBAD SRL

30.

SC IORDAGROMAD
SRL
SC MIA COM SRL

31.

Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Gîldău
Com. Jegălia
Sat Gîldău
Com. Jegălia
Sat Gîldău
Com. Jegălia
Sat Jegălia
Com. Jegălia
Sat Iezeru
Com. Jegălia
Sat Iezeru
Com. Jegălia
Sat Iezeru
Com. Jegălia
Sat Iezeru
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Agricultură
Agricultură
Agricultură
Agricultură
Agricultură
Agricultură
Agricultură
Agricultură
Agricultură
Agricultură
Agricultură
Agricultură
Agricultură
Agricultură

Cultivarea
plantelor
Cultivarea
plantelor
Cultivarea
plantelor
Cultivarea
plantelor
Cultivarea
plantelor
Cultivarea
plantelor
Cultivarea
plantelor
Cultivarea
plantelor
Cultivarea
plantelor
Cultivarea
plantelor
Cultivarea
plantelor
Cultivarea
plantelor
Cultivarea
plantelor
Cultivarea
plantelor
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ANEXA 11
la statut
Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Jegălia
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ANEXA 12
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
Pe raza comunei noastră nu își desfășoară activitatea organizații neguvernamentale.
II. Principalele partide politice
În comuna Jegălia își desfășoară activitatea organizații ale următoarelor partide politice:
-Partidul Național Liberal
-Partidul Social Democrat
-Partidul Pro România
III. Principalele organizaţii sindicale sau asociaţii profesionale
Pe raza comunei noastre își desfășoară activitatea Sindicatul Liber din Învățământ.
IV. Cultele religioase
Nr.
crt.
4.
5.
6.

Instituția de cult
Biserica Sf. Nicolae Jegălia
Biserica Sf. Nicolae Iezeru
Biserica Sf. Nicolae Gîldâu

7.

Biserica Baptistă Jegălia
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Costel LOLOȚ

Adresa
Sat
Sat
Sat
88
Sat

Jegălia, str. Zăvoiului nr. 4
Iezeru, str. Parcului nr. 4
Gîldău, str. Șoseaua Călărași-Fetești nr.
Jegălia, str. Grecilor nr. 32
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ANEXA 13
la statut
Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna
Jegălia
Comuna Jegălia, județul Călărași este înfrățită cu următoarele localități:
-localitatea Pravda, regiunea Silistra, Bulgaria
-localitatea Nișcani, raionul Călărași, Republica Moldova
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ANEXA 14
la statut
Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din
bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de
natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Activitatea culturală, târg, expoziție

Perioada de desfășurare

BOBOTEAZA
DRAGOBETELE
ZIUA MĂRȚIȘORULUI
TRADIȚII DE PRIMĂVARĂ
TRADIȚII DE PAȘTE
CONCURS DE PESCUIT
ZILELE COMUNEI
ZIUA ROMÂNIEI
HRAMUL BISERICII
ȘEZĂTORI
TRADIȚII DE IARNĂ
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ianuarie
februarie
martie
martie
aprilie
mai
septembrie
decembrie
decembrie
decembrie
decembrie
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