
 

 

 

CONSILIUL LOCAL DANCIULESTI 

JUDETUL GORJ        ANEXA  

la Hotărârea nr. 10/30.03.2018 

   

   

 

S T A T U T U L 

Comunei DANCIULESTI 
 

   

   

Art.1 În conformitate cu prevederile art. 38, alin.(2), litera „b" din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 

53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 96/2003, 

Consiliul local al comunei Danciulesti  elaborează şi aprobă Statutul propriu al comunei 

Danciulesti .  
Art.2 Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde populaţia rurală 

reunită prin comunitate de interese şi tradiţii.  

Comuna Danciulesti  este alcătuită din sapte sate  componente: 

Danciulesti,Halangesti,Petrechei,Zaicoiu, Radinesti Bibulesti si Obarsia  . Satul Halangesti este 

reşedinţă de comună.  

Art.3 Comuna Danciulesti  este persoană juridică de drept public. Ea are patrimoniu şi 

capacitate juridică deplină.  

Comuna Danciulesti  poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu 

persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în 

condiţiile legii.  

Art.4 Statutul comunei Danciulesti  cuprinde următoarele date şi elemente specifice:  

   

Teritoriul administrativ al comunei Danciulesti  este în suprafaţă de 5747 ha.  

   

Delimitarea teritorială a comunei Danciulesti .  
Teritoriul comunei Danciulesti  este situat pe valea Plosca ,parau ce strabate comuna de la Nord la 

Sud  si in care se varsa o retea bogata de vaii : Valea Zacatorua sau Valea Ursului, Valea Rugului 

,Ploscuta Mica ,Ploscuta Mare 

In nord, comuna se învecinează cu teritoriul comunei Gradistea,judeul Vilcea.  

In est , comuna se învecinează cu teritoriul comunelor Ghioroiu,Zatreni ,Livezi si Gradistea, judetul 

Vilcea .  

In sud, comuna Danciulesti  se învecinează cu comuna Talpas,judetul Dolj .  

In partea de vest comuna se învecinează cu teritoriul comunei Stejari 

In cadrul judetului ,comuna Danciulesti, este  situata in zona de ses  cu dealuri , in grupa de  dealuri 

si depresiuni piemontane ,dar are si gupa de lunci si vai ,de  o parte si alta a paraului Plosca . 

Dealurile subcarpatice  sunt situate  in partea nordica  si centrala  a comunei  predominant  spre sud. 

   

Scurt istoric al comunei Danciulesti .  
Istoricul comunei este destul de îndepărtat. In documentele  secolului XXI- lea ,comunitatiile satesti 

apar sub denumirea de mosii cu hotare stabilite inca din secolul al XV- lea, dupa intemeierea statelor 

feudale, hotare care se mentin si astazi (vezi Documenta Rumaniae Historica .B.Tara Romanesca, 

1975.Doc.316 pag 430 si Georgrafia umana si economica a Romaniei II,Bucuresti 1984,pagina 129). 



Comuna in actuala organizare administrativa dateaza din anul 1968, prin unificarea fostelor comune 

Danciulesti (care cuprinde satele Danciulesti,Halangesti,Petrechei,Zaicoiu ) Radinesti ( care 

cuprindea satele Radinesti,Bibulesti si Obarsia )conform Legii nr.2/1968 privind organizarea 

administrativa a teritoriului Romaniei . 

 Astfel satul Radinesti este atestat documentar din anul 1489, luna iulie ,ziua 04 conform 

P.P.Panaitescu, D.I.R. Academia Romana, pagina 380-381.Satul Zaicoiu apara in anul 1572, iar 

Obarsia apare in documentele istorice in anul 1633 in timpul domnitorului Matei Basarab. 

Comuna Danciulesti  este străbătură de DJ 605 A pe o lungime de 9 Km , fiind drumuri asfaltate , ce 

realizează legătura continuă între toate satele comunei ,7,8 km drum asfaltat si  36,2 Km de drumuri 

pietruite  , 2 linii de transport în comun călători -autobuze- pe ruta Danciulesti – Tg Jiu si 

Danciulesti -Craiova .  

 Satele componente ale comunei Danciulesti  sunt :Danciulesti  , Halangesti,Petrechei,Zaicoiu, 

Radinesti,Bibulesti si Obarsia  .  

Populaţia comunei Danciulesti  .  

Faptul că istoria comunei Danciulesti  este atât de îndepărtată ne arată că pe aceste locuri au 

trăit şi muncit oameni harnici ce au făcut cu greu faţă greutăţilor timpului. Mişcarea populaţiei de la 

începutul istoriei Danciulestiului  nu o cunoaştem pentru că în acele vremuri nu se făcea 

recensământul populaţiei.  

Populaţia comunei Danciulesti  a progresat de la an la an, bineînţeles cu stagnări şi scăderi în 

anii războaielor şi a bântuirii bolilor molipsitoare: tifos, ciumă.  

În anul 2011 la ultimul recesamant  , pe teritoriul comunei trăiesc un număr de 2269 

locuitori, grupaţi în 1.333 gospodării, care repartizaţi pe sate se prezintă astfel:  

   

Satul  Populaţia  Număr gospodării  

Danciulesti   296 207 

Halangesti 358 197 

Petrechei 120 70 

Zaicoiu  154 138 

Radinesti 401 236 

Bibulesti 311 167 

Obarsia 629 318 

   

Ocupaţia principală a locuitorilor comunei Danciulesti .  

Activitatea economică a comunei rămâne agricultura şi creşterea animalelor iar pe plan 

secundar situându-se lucrul pe diferite santiere din tara si strainatate.  

Agricultura care se desfăşoară în comuna Danciulesti  este reprezentată în procent de 90% de cultura 

vegetală şi creşterea animalelor. Beneficiind de condiţii optime de desfăşurare a acestor activităţi 

creşterea animalelor reprezintă pentru majoritatea familiilor sursa de existenţă. Cu toate greutăţile 

privind valorificarea producţiilor animaliere această îndeletnicire strămoşească nu este încă 

abandonată.  

   

În anul 2017, situaţia efectivelor de animale arată astfel:  

Nr.  

crt  

Specia U/M  Număr  



1.  bovine  capete  379 

2.  ovine  capete 40 

3.  porcine  capete  650 

4.  păsări  capete 10500 

   

Terenul agricol pe care îl deţin cetăţenii este dispersat în parcele relativ mici ; principalele specii 

cultivate sunt: porumbul, ovăz, orz, grâu, legume.  

   

Terenul agricol al comunei Danciulesti  este repartizat astfel:  

- arabil 1404 ha  

- păşuni 1215 ha  

- fâneţe 440 ha  

- livezi 76 ha  

-  vii     35 

Alte terenuri:  

- fondul forestier - 2237 ha  

   

Localitatea de reşedinţă a comunei este satul HALANGESTI  .  

Autorităţile administraţiei publice locale, prin care se realizează autonomia locală în 

comuna Danciulesti , sunt:  

Consiliul local al comunei Danciulesti  , ca autoritate deliberativă  

Primarul comunei Danciulesti , ca autoritate executivă.  

Sediul acestora: Primăria comunei Danciulesti , satul Halangesti. 

 Căi de comunicaţie.  

Legătura cu oraşul Craiova  , situat la o distanţă de 60 km, se face prin drumul judeţean DJ 605 A  şi 

apoi prin drumul naţional DN 6 B  .  

Legătura cu municipiul Tg.Jiu , situat la 120 km se face prin drumul judeţean 605 A precum si  prin 

drumul naţional DN 6 B     

Principalele instituţii din comuna Danciulesti  :  

  Învăţământ  

Reţeaua de învăţământ este repartizată astfel:  

Şcoala PRIMARA  cu clasele I-IV HALANGESTI  - situată în satul HALANGESTI   

Şcoala generală cu clasele V-VIII - situată în satul RADINESTI   

În Comuna   Danciulesti  funcţionează 2 grădiniţe dupa cum urmeaza : cate o gradinita in satele 

Obirsia si Halangesti .  

   

Cultură  
Comuna Danciulesti  dispune de doua  cămine culturale în satele  Radinesti si Danciulesti  cu câte o 

capacitate de aproximativ 120 locuri, fiecare.  

 Datinile si obiceiurile se pastreaza  sunt concretizate prin existenta unui ansamblu numit 

,,Cununita” având o forma organizata. 

Sănătate  
Asistenţa medicală este asigurată prin:  

Dispensarul medical din satul Danciulesti  , unde funcţionează şi un Punct farmaceutic.  

În acestea funcţionează un medic, specializat în medicină generală şi doi asistenţi medicali cu 

pregătire medie. Activitatea medicală s-a desfăşurat în localul dispensarului medical sat Danciulesti, 

în incinta imobilului-clădire aparţinând domeniului public al comunei Danciulesti. 

Mai exista un cabinet stomatologic situat in incinta Punctului sanitar Radinesti. 



  

 Sanatatea veterinara 

 La nivelul de comunei activeaza un singur medic veterinar care  beneficiaza de ajutorul unui 

technician. 

 

 

Asistenţă socială  
Asistenţa socială în comuna Danciulesti  este asigurată prin Compartimentul de specialitate de 

asistenţă socială şi autoritate tutelară din cadrul aparatului propriu al primarului  comunei 

Danciulesti , împreună cu Comisia de autoritate tutelară, a cărei preşedinte este secretarul comunei. 

La nivelul comunei Danciulesti avem incadrat un asistent medical comunitar   

   

Religie  
Asezamintele culturale sunt materializate prin existenta a 5 biserici ortodoxe, in acest domeniu, în 

comuna Danciulesti  sunt următoarele instituţii:  

- Biserica ortodoxă in satul Obarsia  

- Doua biserica ortodoxe in satul Radinesti 

- Biserica ortodoxă in satul Halangesti 

- Biserica ortodoxă in satul Danciulesti 

- Biserica ortodoxă in satul Zeicoiu-monument istoric 

   

Principalele funcţiuni economice  
 

În comuna Danciulesti  funcţionează un număr de 22 societăţi comerciale , majoritatea cu sediul în 

localitate  şi 13 persoane fizice.  

   

Patrimoniul public al comunei Danciulesti  a fost aprobat prin anexa nr. 31 la Hotărârea 

Guvernului nr. 668 bis/2002  

În componenţa acestuia intră drumurile comunale, vicinale, podurile, podeţele, precum şi zonele de 

protecţie a acestora ,  clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi 

instituţiile publice de interes local  cămine culturale, biblioteci, grădiniţe, şcolile generale, 

dispensarele medicale, bloc locuinte ;  

   

Partide politice  
În comuna Danciulesti  îşi desfăşoară activitatea, filiale ale următoarelor partide politice:  

- Partidul Social Democrat  

- Partidul Naţional Liberal  

- Partidul Democrat Liberal 

- PSRO 

-UNPR 

Art.5 Potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, rangul localităţilor componente ale 

comunei Danciulesti , este:  

- satul Halangesti - rangul IV - sat reşedinţă de comună  

satele Petrechei, Zeicoiu, Danciulesti, Halangesti, Radinesti, Bibulesti si Obirsia - rangul V - sate 

componente al comunei  

Art.6 Autorităţile administraţiei publice locale sunt:  

- Consiliul local al comunei Danciulesti , ca autoritate deliberativă  

- Primarul comunei Danciulesti , ca autoritate executivă  

Primarul, viceprimarul, secretarul si aparatul propriu de specialitate a consiliului local formeaza o 

structura functionala cu activitate permanenta denumita Primaria Comunei Danciulesti, care aduce la 



îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale 

colectivitatii locale. 

  Sediul: -  Primăria comunei Danciulesti  , satul Halangesti  

            -  Numărul consilierilor locali: 11  

- Structura politică a membrilor Consiliului local Danciulesti :  

 PSD – 5 ;  PNL - 3 ; PSRO  -  2 ;  ;UNPR - 1 ;  

Data constituirii Consiliului local Danciulesti  : 23.06.2016. 

Art.7 Se va conferi unor persoane fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan 

politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru comună titlul 

de „cetăţean de onoare".  

Aceste persoane se vor bucura de stima celorlalţi cetăţeni, vor fi avuţi în vedere de către organele 

autorităţii administraţiei publice locale atunci când vor interveni unele facilităţi pentru cetăţenii 

comunei, li se va cere părerea în unele probleme privind modernizarea comunei.  

Aceste drepturi pot fi pierdute, iar calitatea de "cetăţean de onoare" poate fi retrasă, în cazul în care 

persoana care a beneficiat de acestea a dat dovadă de neseriozitate sau a săvârşit unele fapte ce 

contravin legilor ţării.  

Art.8 Locuitorii comunei Danciulesti  sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum, 

asupra problemelor de interes deosebit din comuna Danciulesti  : reîmpărţirea administrativ-

teritorială a comunei ,executarea unor lucrări deosebite, care necesită acordul populaţiei  

Art.9 Cetăţenii comunei Danciulesti  pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe 

sate.  

Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a 

unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.  

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

locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.  

Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi 

adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.  

Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le va supune 

dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi 

de finanţare, dacă este cazul.  

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

Art.10.Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile 

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

drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial 

Bunurile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, în 

termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale. Inventarul bunurilor unităţilor 

administrativ-teritoriale se însușesc prin Hotărârede către Consiliul local, diferențiat, în funcție de 

domeniul public/respectiv, domeniul privat.  

Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în note 

explicative anexate la inventar.  

Art.11 Bunurile aflate în proprietatea publică a comunei şi cele din proprietatea privată pot fi 

date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în 

condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără 

scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.  

Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în 

proprietatea privată a comunei, în condiţiile legii.  

Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit prevederilor legale.  

Art.12 Comuna Danciulesti  poate coopera şi asocia cu persoane juridice române ori străine, 

cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum şi de stabilire a 

unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări.  

 


