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DISPOZITII GENERALE 
ARIA. in conibrmitate cu prcvederile art.36, alin.(3), lit.a) din I,egea nr.215/2001 a 
administraţ iei publice locale, republicată  (r1 ),cu modificările şi completările ulterioare, a 
Ordonanţei nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţ ii administrativ-teritoriale, Cu 

şi completările ultcrioare, Consiliul Local al Comunei Licurici, jucieţul God, 
aprobă  prezentul statut. 
ART.2. Comuna Licurici este unitate administrativ — teritorială  de bazii, care cuprinde 

populaţ ia rurală  reunită  prin comunitate de interese şi tradiţii. 
Din sfera administrativ —teritorială  a comunei Licurici fac parte 4 sate 

componente : satul Frumuşei , satul Licurici , satul Negreni şi satul Totea. 
Once modificare a limitei administrativ teritoriale se poate efectua numai in 

temeiul legii. 
Satul de reşedinţă  este Frumuşei in care işi au sediul autorităţile administraţ iei 

publice locale şi sunt grupate celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru 
comunii. Colectivitatea asupra căreia îi exercilă  mitorilalea I jul local, primarul 
comunei şi primăria, cuprinde totalitatea locuitorilor care trăiese şi au domiciliul stabil in 
comma I,icurici, sau işi desfăşoară  activitatea pc teritoriul comunei. 

iNTINDEREA .541 DELIMITAREA TERITORIULUI COMUNEI LICURICI 
ART.3. Din pullet de vedere geografic, comuna Licurici este situată  in partea de sud 

vest a judeţului God, pe valca Licuriciului , cc face parte dint-un complex geografic, 
mai amplu „ Bazinul Amaradiei, orientată  longitudinal pe distanţa nord-sud pe o 
intindere de 7 km(de la Negreni pană  la Licuriciul de Sus) , zona colinară  cu următorii 
vecini: 

Comuna Berleşti, Cornurm 
V-Comuna Vladimir., 
S-Comuna Ilurezani; 
N-Oraşul Tg-Cărbuneşti. 

Art.4. (1) Delimitarea teritoriului Comunei Licurici, a lost stabilit prin evidenţa 
proprietăţ ilor şi a folosinţei terenurilor, cadastrul general şi celelalte documente sau 
forme de evidenţă  stabilite prin lege, intocmite prin grija compartimentelor din cadrul 
primăriei şi aprobate de către autoriţăţile publice locale potrivit competenţelor legale. 

(2) Comuna Licurici face parte din judetul Gorj si se intinde pe suprafata de 
5892,6100 ha. lntravilanul comunei Licurici este de 559,5061ha, jar extravilanul comunei 
este de5333,1039 ha. 

Comuna Licurici s-a creat prin unificarea comunei Negreni, cu comuna Licurici în 
anul 1969 o dată  cu impărţirea teritoriului. 

Pe o parte şi de alta a comunei se atlă  dealurile: dealul Scrăzii, Dealul Mare, 
Dealul Vladimir. 



Comuna este strabătută  de matca Negrcana , care desparte Dealul Gilcestilor de 
!kaki! Mare şi Matca Totea (vale), care desparte Dealul Mare de Dealul Vladimir , find 
Ibarte aproape de comuna Vladimir(comunalui Tudor Vladimeirescu). 
Art.5. Sc stabileşte %Ana comunei Licurici in data de 8 septembrie al fiecărui an, dată  la care arc 
loc şi Festivalului folcloric pentru copii şi tineret „ Ion Diaconescu ", anul acesta fiund la editia a 
VII-a. 

ECONOMIA LOCALĂ  
.krt.6. Pe raza comunei Licurici sunt construite mai multe biserici, din care două  sunt 
monumente istorice in satul Licurici şi satul Totea, aviind hramul Sf .Paraschiva 
( lntrarea in Biserică  a Maicii Domnului -Biserica din lemn de la I,icurici) şi cea din 
Totea aviind hramul Sf. Nicolae.. Tot in satul Licurici, avem Sf-ţ ii Voievozi ş i 
Naşterca Maicii Domnului, iar in satul Negreni- Sf .Gheorghe. 

Pe raza comunei I,icurici funcţionează  Parcul petrolier nr. 1 Totea şi nr. 2 Totea 
- al SC OMV PETROM SA.,separatoare de gaze, Cu sondele aferente fiind traversal 
teritoriul de conductele magistrale de gaze . 
Art.7. in comuna Licurici funcţ ionează  trei scoli gimnaziale şi 4 grădiniţe. 

Reţeaua $colard este aprobată  anual prin 1-lotărdre de consiliu local. Pentrtiinul 
scolar 2019 -2020, aceasta a tbst aprobată  prin nr.1 /2019. 

De asemenea, in comuna Licurici funcţ ionează  cloud C.'ămine Cultural. precum ş i 
Biblioteca publică  locală  din satul Frumuşei , in cadrul căreia este activ Programul 
Biblionet- lumea in biblioteca mea . 
Art.8. in comuna Licurici funcţionează  un cabinet medical individual - medic de familie 

in satul Negreni si un punct de lucru in satul Totea. Personalul de specialitate este format 
din : doi medici şi două  cadre cu studii medii, care asigură  asistenţa primară  la nivelul 
localităţii. 

Activitatea medicală  s-a desfăsurat in localul dispensarului medical sat Negreni, 
in incinta imobilului-clădire aparţinând domeniului privat al comunei Licurici. 
Art.9. Populaţia localităţii este de 2173 locuitori. 

Clădirea primăriei este situată  in satul Frumuşei, aflat relativ in centrul comunei , pe 
axa rutieră  cc strabate cele patru localităli cornponente. 

I,ocalitatea de reşedinţă  este satul Frumuşei şi este amplasat la aproximativ 15 km 
de oraşul Tirgu Carbuneşti $i la aproximativ 40 km distanţă  de Tirgu Jiu, jud. Gorj. 

Art.10. Pe teritoriul comunei işi desfăşoară  activitatea mai multe societăţ i comerciale in 
număr de 12, cloud agenţii poştale, Consiliul local şi Primăria locală, Postul de Poliţ ie 
din satul Frumuşei, două  cămine culturale, o bibliotecă  comunală, cinci biserici 
(ortodoxe), *ase cimitire o centrală  telefonică  digitală, investiţia firmei Romtelecom. 

Pentru a-i comemora pe soldaţ ii licuriceni, care şi-au dat viaţa in războaiele din 
1877-1878 şi 1916-1918, pe data de 20 iulie 1938 a fost dezvelit , in satul Licurici, 
Monumentul Eroilor in a cărui marmură  au fost dăltuite numele celor dispăruţi eroic. 
Art.11. (1) Toate instituţiile social-culturale care funcţionează  pe raza administrativ - 
teritorială  a comunei Licurici sunt sub autoritatea Consiliului Local al comunei Licurici, 
judeţul Gorj, respectiv cele două  camine culturale, biblioteca comunală, un cabinetul 
medical, punct medical. 

(2) Pentru susţinerea activităţilor sportive, o sală  de sport, un teren de sport. 
Art. 12 (1) Autorităţile administraţiei publice locale incurajează  şi susţin, prin măsuri 

cc ţin de competenţa lor, dezvoltarea şi modernizarea agriculturii, a zootehniei, a 
serviciilor şi comerţului, a tuturor activităţilor economice care aduc beneficii familiilor, 

a 



agenţilor economici şi comunitdţ ii.l]e asigurd egalitate de şanse, tratament 
nediscriminatoriu pentru toĘ i intreprinzătorii care indeplinesc condiţiile legale si normele 
U.E. de a investi şi a desaişura activităţi economice in comtma 

(2) Preocuparea locuitorilor este, inca din celc mai vechi timpuri, agricultura, 
respectiv cultura plantelor, indeosebi cultura cerealelor ( grdu , porumb, cartofi, 
legume,etc), a pomilor fructiferi şi cresterea animalelor (bovine, porcine, ovine, păsdri). 
Aceste prcocupari au constituit baza veniturilor materiale ale locuitorilor 

Art.13. (.'ăile de comunicaţii existente pe teritoriul comunei Licurici se compun din 
drumuri judeţene, drumuri comunale şi drumuri vicinale, drumuri agricole de exploataţie, 
din care majoritatea sunt pietruite. 

Transponurile se real izează  pc căi rutiere . Nu are legătură  directă  Cu calea ferată. 
1)e-a lungul satelor Licurici, Frumuşei şi Negreni se alb DN 67 B. Satul Torea 

este străbătut de drumul judelean Di 662, sat in care este şi drumul cornunal DC 
111Totea -Torea de Licurici.Satul Licurici este străbătut de drumul judeţean 675 A. 
De asemenea in satul Licurici se OA drumul comunal DC 112 Licurici-Licuriciu de Sus. 

SERV1C11LE PUMICE LOCALE 

Art. 14 (1) Serviciile publice locale reprezintă  acelc activităţ i şi prestaţii pe care 
autoritatile publice locale sau instituţ iile publice de interes local le desaişoară  sau le oferă  
cetăţenilor in scopul satisfacerii nevoilor lor. Principalele servicii necesare a ri prestate la 
nivelul comunei Licurici sunt cele preva'zute de art.36 alin.2 din 1,egea administraţiei 
publice locale. 

(2) Pentru prestarea serviciilor care nu intră  in sfera de competenţă  a instituţ iilor 
publice specializate a consiliului local din comuna Licurici are obligaţia de a stabili 
prestarea acestora in sarcina compartimentelor specializate ale primăriei sau de a infiinţa 
servicii publice de sine stătătoare. 

(3) infiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarca şi finanţarea serviciilor de 
utilitate publică  locală  se reglementează  prin hotărdri ale consiliului local, Cu respectarea 
legislaţiei in vigoare. 

(4) Baza tehnico-materială  necesară  pentru realizarea serviciilor publice şi a celor de 
utilitate publică  este asigurată, inventariată, gestionată  şi utilizată  in mod corespunzător 
prin grija primarului/viceprimarului, care răspunde de integritatea bunurilor din domeniul 
public şi privat al comunei Licurici, in condiţiile legii. 

(5) Agenţii economici, instituţiile şi cetăţenii din comuna Licurici sunt consultati de 
către autoritătile publice locale in legătură  cu actele de autoritate cc urmează  a fi adoptate 
pe linia infiinţării, gestionării, functionării şi finanţării instituţiilor şi serviciilor publice 
de interes local pe care au obligaţia de a le respecta şi aplica in funcţie de nevoile şi 
condiţiile specifice. 

(6) in subordinea Consiliului Local Local, şi sub conducerea primarului Comunei 
Licurici, funcţionează  Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 

Art.15. Activitalile economice specifice comunei sunt: comerţ, prestări servicii diverse, 
cu preponderenţă  in domeniul exploatării terenurilor agricole, creşterea animalelor şi 
altele. 

Art.16 Serviciile publice ale comunei se organizează  de care consiliul local, in 
principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea 



prevederilor legale şi in limita mijloacclor linanciare de care dispLme. 
Consiliul local aprobd regulamcntele de organizare şi funcţ ionare a serviciilor 

publice, stabileşte competentele, atribuţ iile şi salarizarea personalului, in conditiile 
prevazute de lege şi regulamente. 

Personalul din serviciile publ ice locale şi aparatul consiliului au statut de 
functionar public şi nu poate fi membru al unui partid politic sau unei fbrrnatiuni 
politice. 

RANGUL UNITĂTII ADMINISTRATIV TERITORIALE 

Art.17. Rangul satului Frumuşei, jud. God, sat de reşedinţa al comunei Licurici este de 
rangul IV, in conlbrmitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului national ---Sectiunea a-1V-a - Reţeaua de localitdti. 

Trecerea localitătilor de la un rang la altul se face prin lege, la propuncrea 
consiliului local, cu consultarea populatiei prin referendum şi a instituţ iilor implicate. 
Art.18. Autorităţile administratiei publice locale sunt consiliul local şi primarul. 
Consiliul local este autoritatea deliberativd jar primarul este autoritatea executivă  
conform art. 23, din Legea nr. 215/2001, republicatd(r1), Cu modi ficările şi completdrile 
ulterioarea. 

Autoritătile administratiei publice locale işi desfăşoară  activitatea in sediul 
Primdriei comunei I,icurici, sat Frumuşei, nr.69. 

Autoritatea Consiliului local şi a primarului comunei Licurici. Sc exercitd numai 
pe teritoriul comunei Licurici. 

Actele autoritătilor publice locale (hotdrdrile consiliului local şi dispoziţ iile 
primarului) care se emit in exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilitaţilor pe 
care be au la nivelul unitătii administrativ -teritoriale trebuie sa respecte Constituţia 
Romănici şi legile ţării. 

Locuitorii comunei Licurici se supun legislaţiei in vigoare a Romdniei, precum 
actele şi documentelor cu caracter normativ, cmisc sau adoptate de autoritătile publice 
locale, respectiv hotărărilor consiliului local al comunei Licurici şi dispoziţiilor 
primarului. 

Autoritătile publice locale sprijind mentinerea şi intdrirea legăturilor comunitătii 
cu toţi fii ei care trăiesc şi muncesc in alte localitaţi din ţard şi din străinătate şi care 
contribuie la promovarea valorilor locale şi nationale, la integrarea curopeand si la 
schimbul international de valori. 

PARTIDFLE poLincE  

Art. 19(1) Comunitatea locald este organizată  pc principinl constitutional al 
pluralismului, care reprezintd condiţia de bazd şi garanţia economiei de piaţă, a 
democratiei sociale şi politice, a libertătii membrilor 

(2) Organiz.aţiilc locale ale partidelor politice işi desfăşoard activitatea in 
conformitate cu legislaţia in vigoare contribuind la definirea şi exprimarea voinţei 
politice a cetăţenilor şi la implinirea aspiraţiilor şi idealurilor acestora, cu respectarea 
suveranitătii naţionale, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept, a principiilor 
democratiei şi ale autonomiei locale. 

(3) Partidele politice care işi desfasoara activitatea in comuna Licurici: 

11, 



- Partidul National Liberal (P.N.L.) 
- Partidul Social Democrat (P.S.D.) 
-Partidul Romnia Mare (P.R.M.) 
- Uniunea Naţ ionala pentru Progresul Rominici (U.N.P.R). 
- Part idul AI inata I ,iberal lor şi Democraţ ilor ( A .1,. D. I 
- Partidul Mişcarea Populara (P.M. P .) 

(4) Numarul membrilor consiliului local se stabileste prin ordinul prefectului, conform 
Legii Administratiei Publice Locale. nr. 215/2001, republicata, Cu modificarile si 
completarile ulterioare. Consiliul local al comunei Licurici este format din 11 consilieri 
locali cu urmatoarea apartenenta politica: 3 consilieri apartiniind P.S.D., 3 consilieri 
P.N.L. 2 consilier apaţ imind P.M.P. 1 consilier aparţ iniind şi un 1 consilier 
arartiniind şi 1 consilier local aparţinând 

ACORDAREA DE TITLURI 

ART.20. Persoanelor fizice romilne sau straine Cu mcrite deosebite pe plan politic, 
economic, social şi cultural, precum şi altor persoane importante pe plan local, Ii se 
atribuie titlul de „ Cetăţean de onoare „. 

Criteriile pe pe baza carom se poate acorda titlul de „Cetăţean de onoare" sunt : 
- reprezentarea demna a intereselor generale ale colectivitaţii in organele centrale ş i 

locale ale puterii şi contribuţ ii deosebite la dezvoltarea unor objective in interesul 
localităţii; 

- infiintarea unor agenţi econmici sau contribuţii personale deosebite la dezvoltarea 
celor existenţ i, cu urmari favorabile in valorificarea potenţialului economic şi a forţei de 
munca din comuna ; 

- infiinţarea unor objective de interes national sau contribuţ ii personale deosebite 
pentru dotarea şi modernizarea celor existente 

- crearea de lucrări deosebite pc linic de cultura sau arta romanească  şi universala, 
contribuţii deosebite la dotarea şi dezvoltarea instituţiilor culturale existente in localitate. 
Persoanele care primesc titlul de _Cetăţcan de onoare" se vor inscrie in cartea de onoare a 
Consiliului Local Licurici, urmând să  primească  o diploma şi o placheta cu menţiunea 
„Cetăţean de onoare". 

Retragerea titlului de _Cetaţean de onoare"se face pentru faptele care aduc 
atingere demnităţ ii şi prestigiului colectivităţii, intereselor economice şi sociale sau 
culturale ale localităţii. Acordarea şi retragerea titlului de „Cetătean de onoare" se face 
prin hotărarea consiliului local la propunerea primarului. 

CONSULTAREA CETĂTENILOR 
Art.21. Cetătenii comunei Licurici, judeţul Gorj, au dreptul de a participa prin 
modalitatile prevăzute de lege la viata politica, economica, socială  şi Cultural sportivă  din 
comună. 

Art.22. Cetăţenii comunei sunt consultati, prin referendum, cu privire la problemele de 
interes deosebit, potrivit legii. Consultarea cetăţenilor se poate 'face şi prin adun5ri 
populare. 
Art.23. Convocarea şi organizarea adunarilor populare se face de catre primal la 

initiativa acestuia on a unei treimi din numărul consilierilor in funcţie. 

Ai 



Convocarea se face prin aducerea la cunoştinta publică  a scopului adundrii, a 
datei şi locului uncle să  se lină  adunarea. Adunarea populară  este valabil constituită  Îfl 
prezenta majoritătii reprezentantilor familiilor şi adoptă  propuneri cu majoritatea celor 
prezenti. Propunerile Sc consemnează  intr-un proces-verbal care se inaintează  primarului. 
Art.24. Primarul are obligatia de a aviza propunerile şi de a le inainta consiliului la 

prima şedinta pentru a hotărd. Soluţ ia adoptată  de eonsiliu se aduce la cunoştinta 
prin grija secretarului. 
Art.25. (1) Prin dispozitia primarului se stabileste responsabilul primariei, pentru relatia 
Cu societatea civila si atributiile accstuia conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica. 

(2) Consiliul local si prirnăria comunei Licurici au obligatia de a inlbrma si de a 
supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea 
deciziilor administrative si la minutele sedintelor publice. 

PATRIMONIU PUBLIC '.41PRIVAT AL COMUNEI LICURICI 
Art.26. Potrivit Legii administratiei publice locale nr.25/2001, patrimoniul unitătii 

administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate in proprietatea 
publică  şi in proprietatea privată  ale acesteia, precum şi drepturile şi obligatiile cu 
caracter patrimonial. 

Bunurile care apartin unitătilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii 
antEilc. îii termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale. 

Inventarul bunurilor unitătilor administrativ-teritoriale se insuşesc prin 1 lotarfire de 
dare Consiliul local, diferentiat, in functie de domeniul public/respectiv, domeniul privat. 

Prin HCL nr. 18/19.08.1999 a fost insuşit inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Comunei Licurici şi aprobat prin 11.0. nr.973/2002 privind 
atestarea domeniului public al judeţului God, precum şi al municipiilor, oraşelor ş i 

comunelor din judeţul God, cu modificările şi completarile ulterioare, jar prin 
H.C.L. nr. 15/2019 a fost aprobat inventarul bunurilor care alattuiesc domeniul privat al 
Comunei Licurici 

Art.27. (1)Bunurile afiate in proprietatea publică  a unitătii admi.nistrativ- teritoriale şi 
cele din proprietatea privată  a acesteia, pot ft date in administrare regiilor autonome ş i 
institutiilor publice, pot fi concesionate on inchiriate, in eonditiile legii, sau pot Ii 
atribuite in Iblosintă  gratuit pe termen limitat, persoanelor juridice fără  seop lucrativ, care 
desfăşoară  activitate de binefacere sau de utilitate publică, on serviciilor publice. 

(2) De asemenea, consiliul local hotărăşte cu privire la cumpararea şi vanzarea 
bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local, in conditiile legii. 

(3) Domeniul privat al comunei Licurici este alcatuit din bunuri mobile si 
imobile, altele decat cele din domeniul public, intrate in proprietatc prin modalitati 
prevazute de lege. Bunurile cc fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de 
drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. 

(4) Donatiile si legatele cu sarcini pot Ii acceptate numai en aprobarea consilinlui 
local. 

(5) Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru 
fiecare caz, 
in note explicative anexate la inventar. 



(6) Consiliul local hotaraste la cumpdri.i:d LUIHIIľ  in  dc dlocatizt 
bugetara si in conditii le legiii. 

(7)Vanzarea, concesionarea şi inchirierea se prin licitaţ ic publica, potrivit 
prevcderilor legale. 

(8) I lob:in:wile pe care consiliul local le ia cu privire la administrarea sau 
operatiunile privind bunurilc care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei se 
adopt5 CU votul a dou5 treimi din numărul consilierilor in funcţ ie. 

Art. 28 (1) Fiecare persoană  fizică  sau juridic5 este obligat5 sa-şi declare şi s5 probe ze 
proprietaţ ile pe care le deţine pe raza comunei I,icurici pentru a fi inregistrate in 
evidenţele fiscale şi agricole ale primăriei. Once modilicare survenit5 cu privire la 
regimul juridic al propriet5ţ ilor va fi, de asemenea, adusă  la cunoştintă  şi probată  Cu acte, 
compartimentelor de specialitate ale administraţiei publice locale pentru a ti operate 
corespunzător. Proprietaţile deţinute in alte unit5ţ i administrativ teritoriale se declară  la 
primariile respective, asupra acestora find informată  şi primăria locală. 

(2) in comuna Licurici proprietatea privată  dobilndit5 licit este garantată  
ocrotit5 in mod egal de lege, indiferent de titular. Caracterul licit al dobandirii dreptul ui 
de proprietate asupra terenurilor şi altor imobile in condiţiile aplicării eronate a legilor 
propriet5ţii poate Ii constatat numai de către instanţa de judecatil sau, după  caz, de care 
autoritatea care a emis actul de proprietate in cauz5. 

COOPERAREA SAU ASOCIEREA 
ART.29.(1) in condiţiile legii, consiliul local poate hotard cooperarea sau asocierea 

cu persoane juridice romane on străine, cu organizaţ ii neguvernamentale şi cu alţ i 
parteneri sociali, in vederea finanţă rii şi realizarii in comun a unor acţiuni, lucr5ri, servicii 
sau proiecte de interes public local, precum şi stabilirea unor relaţii de parteneriat cu 
unităţ i administrativ-teritoriale similare din alte 

(2) De asemenea, consiliul local poate hotărA cooperarea sau asocierea cu 
alte autoritaţi ale administraţ iei publice locale din tard sau din străinatate, precum ş i 
aderarea la asociaţii naţionale şi internationale ale autorităţilor administraţiei publice 
locale, in vederea promovării unor interese comune. 

(3) Comuna I.,icurici este membru al: 
- Asociatiei Comunelor din România ( A.C.O.R.); 
- Asociaţ iei de dezvoltare intercomunitard Valea Gilortului (A.D.I. 

Valea Gilortului) 
- .Grupului de Acţiune Locală  „Gilort Amaradia Mel" „Gilort 

Amaradia Olter). 

MODALITATEA DE ATRIBUIRE SI SCHIMBARE A DENUMIRILOR DE 
OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL 

ART.30.(1) Consiliul local Licurici are iniţiativa in atribuirea şi schimbarea 
denumirilor unor institutii publice de interes local, a străzilor şi altor objective locale, pe 
care le inaintează  organelor abilitate de lege pentru aprobarc. 

(2) Proiectele de hotarari ale consiliului local, avand ea object atribuirea 
ca denumire a unor nume de personalitati on evenimente istorice, politice, culturale sau 



Preş  *nte de şedinţă, 

Cabo 

de once alta natura, on schimbarea unor astfel de denumiri, vor putea l adoptate numai 
dupa cc au fost analizate si avizate de comisia de atribuire de denumiri judeteana. 

(3) I lotararile consiliului local adoptate (am solicitarea avizului comisiei 
de atribuire de denumiri, sunt nule dc drcpt (conform O.G. nr. 63 aprobata prin 1,egea nr. 
8/2003). 

INSEMNELE SPECIFICE ALE LOCALITATII SI MODALITATILE DE 
UTILIZARE A ACESTORA 

ART3I. insemnele specifice localitătii Licurici şi utilizarea acestora Sc stabilesc 
ÎI1 conditiile legii. 

Pc teritoritil comunei Licurici se folosesc, in conditiile legii, următoarel 

- nationale: 
- Drapelul României (tricolor) 
- Ziva Natională  a României - 1 Decembrie 

Imnul National al Romanic „Dqteaptă-te romiine- 
- Sterna tării - stabilita prin lege organică  

- europene: 
- Drapelul Uniunii Europene 
- Sterna Uniunii Europene 
- Imnul Uniunii Europene 
- Ziva kuropene 

- locale: 
- Ziva comunei Licurici 

D1SPOLITII FINALE 

Art32. Adoptarca şi modificarea Statutului comunei Licurici se face prin 
hotardrea Consiliului Local Licurici cu votul majoritătii consilierilor locali in funclie. 

Art.33. Nerespectarea prevederilor prezentului statut, atrage dupa sine aplicarea 
sanctiunilor preva.zute de legislatia in vigoare. 

Art.34. Prezentul statut poate fi modificat, completat sau revocat prin hotarari 
ale consiliului local. 

Contrasemneaza, 
Secretar, 

Sarbu Carmen 
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