
Anexa 1 la HCL nr …/…….

STATUTUL COMUNEI LOPĂTARI

1



Cuprins

CAPITOLUL I: Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale 5
Articolul 1 5
Articolul 2 5
Articolul 3 6
Articolul 4 7
Articolul 5 7

Capitolul II: Autorităţile administraţiei publice locale 7
Articolul 6 8
Articolul 7 8

Capitolul III : Căi de comunicaţii 8
Articolul 8 8

Capitolul IV: Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a
unităţii administrativ-teritoriale 9

Articolul 9 9
Articolul 10 9
Articolul 11 10
Articolul 12 10
Articolul 13 10
Articolul 14 11

Capitolul V: Funcţiuni economice ale unităţii administrativ-teritoriale 11
Articolul 15 11

Capitolul VI: Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale 11
Articolul 16 11

Capitolul VII: Serviciile publice existente 12
Articolul 17 12
Articolul 18 12
Articolul 19 12
Articolul 20 12

Capitolul VIII: Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de
interes public local 13

Articolul 21 13

Capitolul IX: Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi
organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea
administrativ-teritorială 13

Articolul 22 14
Articolul 23 14
Articolul 24 14
Articolul 25 14

Pagina 2 din 57



Capitolul X: Participare publică 15
Articolul 26 15
Articolul 27 15

Capitolul XI: Cooperare sau asociere 16
Articolul 28 16
Articolul 29 16
Articolul 30 16

Capitolul XII: Dispoziţii tranzitorii şi finale 16
Articolul 31 16
Articolul 32 16
Articolul 33 17
Articolul 34 17
ANEXA NR 1a: Modelul stemei Comunei Lopătari 18
ANEXA NR. 1b: Modelul steagului Comunei Lopătari 20
ANEXA NR. 1c: Modelul imnului Comunei Lopătari 21
ANEXA NR. 2: Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi a
extravilanului pe fiecare dintre localităţi 22
ANEXA NR. 3: Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale 26
ANEXA NR. 4: Datele privind înfiinţarea comunei Lopătari, prima atestare documentară,
precum şi evoluţia istorică 27
ANEXA NR. 5: Componența și structura populației Comunei Lopătari, defalcate pe
componente 29
ANEXA NR.6 a: Componenţa nominală, perioada de exercitare a mandatelor aleşilor
locali de la nivelul comunei Lopătari, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând
cu anul 1992 31
ANEXA NR.6 b: Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale
mandatelor aleşilor locali de la nivelul Comunei Lopătari, precum şi apartenenţa politică
a acestora, începând cu anul 1992 33
ANEXA NR. 7: Procedura privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei“,
respectiv a „Certificatului de Fiu/Fiică al/a comunei“ 42
ANEXA NR. 8 a: Rețea rutieră 46
ANEXA NR. 8.b: Rețeaua de căi ferate 47
ANEXA NR.8.c: Rețeaua de căi navigabile interioare și porturi 48
ANEXA NR.8.d: Rețeaua de aeroporturi 49
ANEXA NR.8.e: Rețeaua de transport combinat 50
ANEXA NR. 9: Principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, sănătăţii,
asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea 51
ANEXA NR.10: Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din
sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură 53
ANEXA NR.11: Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Lopătari 54
ANEXA NR.12: 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 57

Pagina 3 din 57



ANEXA 13: Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de
Comuna Lopătari 58
ANEXA 14: 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 59

Pagina 4 din 57



CAPITOLUL I: Prezentarea generală a unității
administrativ-teritoriale

Articolul 1

(1) Comuna Lopătari 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 Lopătari are sediul social în Comuna Lopătari, la adresa: Sat
Lopătari, comuna Lopătari, jud. Buzău, precum şi codul de înregistrare fiscală
3662584

(3) Însemnele specifice ale comunei Lopătari sunt: Stema, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 492/2022, al cărei model este prevăzut în anexa nr.
1.a la prezentul statut;

Articolul 2

(1) Comuna Lopătari are reşedinţa în Localitatea Lopătari.
(2) Comuna Lopătari se delimitează din punct de vedere teritorial la sud cu

comunele Chiliile și Brăești, la est cu comunele Mânzălești și Vintilă Vodă, la vest
cu Gura Teghii și la nord-est cu comuna Bisoca.

(3) Comuna Lopătari are în componenţă un număr de 11 localităţi, dintre care 11
sate, care sunt amplasate după cum urmează:
- Brebu,
- Fundata,
- Lopătari ( centrul administrativ)
- Luncile
- Pestrițu
- Plaiu Nucului
- Săreni
- Ploștina
- Terca
- Vârteju
- Potecu
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(4) Comuna Lopătari, potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional, are
rangul IV, respectiv sat resedinta de comuna.

(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.

Articolul 3

(1) Comuna Lopătari dispune de o reţea hidrografică formată din: râuri, lacuri, sau
ape subterane, după caz.

Principalul râu de pe raza comunei este Râul Slănic, afluent al râului Buzău.
Slănicul are o lungime de 65 km de la izvoare până la confluența cu râul Buzău pe
teritoriul comunei Săpoca. Slănicul pe parcursul comunei își sporește debitul datorită
unor afluenți, care au cursul scurt, între 3-6 km și repede datorită reliefului în pantă,
pe care-l parcurg.

Pe teritoriul comunei se află Lacul Mocearu, Lacul Meledic, Lacul Limpede.
Lacul Mocearu: se află situat pe platoul înalt, în partea de sud-vest a comunei
Lopătari. Este de origine castro-salină, în proces continuu de colmatare. Are
adâncimi mici, vegetația ocupă o suprafață mare din lac: papură și trestie, unde vara
se cuibăresc și clocesc rațe sălbatice și stârci. Plantele acvatice amestecate cu mâl
formează un sol plutitor-plaur. Fauna acvatică, în special pește: mreană, clean și alte
specii specifice zonei.
Lacul Meledic: se află pe platoul denivelat, deasupra Malului cu Sare, de lângă
șoseaua principală. Este mai mult pe teritoriul comunei Mînzălești, deși în jur dețin
câteva pășuni și fânețe, câțiva lopătăreni.
Lacul Limpede: singurul lac situat în regiunea muntoasă între culmile Măceșu și
Smoleanu. A luat naștere în urma unei alunecari de teren care a barat cursul unor
izvoare. Apa este limpede, rece, puternic acidulată din cauza scurgerii apelor din
mlaștinile de pe înălțimi. Din această cauză , în lac, nu există nici faună și nici floră.
(2) Pe teritoriul comunei Lopătari, după caz, se regăsesc o floră şi faună diverse.
(3) Comuna Lopătari dispune de o mare diversitate de soluri.
Natura solurilor ce se întâlnesc pe teritoriul comunei Lopătari este în funcție de
formele de relief. Astfel, în zona deluroasă predomină solurile brune, în zona
montană se întâlnesc soluri brune acide etc, iar în partea de est a comunei se află
soluri sărăturoase, datorită apariției la suprafața solului a sării amestecate cu marne
și argile.
(4) Resursele de subsol ale comunei Lopătari sunt formate din:

a) resurse de apă termominerală, după cum urmează: Se întâlnesc izvoare cu
ape sărate și sulfuroase ( Izvorul Sărat, Izvorul Puturos).

b) resurse de hidrocarburi, petrol şi gaze asociate;
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Subsolul este bogat în depozite de origine minerală ( sare, argilă, pietrișuri, gresii) și
organică (petrol și gaze naturale, chihlimbar).
Petrolul se găsește în punctul numit Gârlici, gaze naturale la Focul Viu, chihlimbar în
perimetrul Ploștina-Terca, sare la Jurubești, Săreni, Luncile.

c) alte resurse.
La suprafața solului se găsesc păduri, pășuni, fânețe și livezi de pomi fructiferi.
(5) Denumirea şi lungimea râurilor, lacurilor, mlaştinilor sau apelor subterane,
denumirea faunei şi florei de pe raza teritorială a comunei Lopătari se regăsesc în
anexa nr. 3 la prezentul statut

Articolul 4

(1) Comuna Lopătari s-a înfiinţat încă de acum doua milenii. C-tin Boncu, în lucrarea
sa „Contribuții la istoria petrolului românesc”, arată că scriitori români menționează
focurile nestinse de la Lopătari, ținut situat în nordul județului Buzău, pe apa
Slănicului, la poalele unor dealuri înalte, unde emanații de gaze străbăteau prin fisuri
și se aprindeau în anumite condiții.

● Un istoric roman( 105-106) menționează Focurile nestinse din Terca, Lopătari.
Era un drum de trecere spre Transilvania. ( Valea Lapadar)

(2) Prima atestare documentară a comunei Lopătari a fost în secolul al XVI-lea, dar
,,ca bătrână și dreapta ocină’’, ceea ce ne conduce la concluzia existenței lui
anterioare secolului indicat. La 12 septembrie1579 ( Leat 7088) Mihnea Voievod
(1577-1583), (1585-1591) dă un hrisov de danie lui Dragomir cu surorile sale, cât și
lui Ilie Cârlig și Popa Paraschiv din Lopătari, pentru că ,,sunt ale lor bătrâne și drepte
moșii de baștină’’. În hrisovu dat lopătărenilor se arată ,,Io, Mihnea Voievod, fiul lui
Alexandru Voievod, cu leat 7088 septembrie 12, iscălit și de boierii domniei și dat la
mână lui Ilie Cârlig și lui Popa Paraschiv, credincioși domniei mele ot Lopătari,
zicând să le fie lor moșiemunții Breazău, Runcurile, Clajna, Măceșu, cu siliștea cu
pometurii i iproci’’ ( fără ipotecă).
(3) Evoluţia istorică a comunei Lopătari se regăseşte în anexa nr. 4 la prezentul
statut.

Articolul 5

(1) Populaţia comunei Lopătari numără 4242 locuitori.
(2) Componenţa şi structura populaţiei comunei Lopătari, 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
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folosi limba lor maternă în relaţia cu administraţia publică locală şi cu serviciile
deconcentrate.

Capitolul II: Autorităţile administraţiei publice locale

Articolul 6

(1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt:
a) Consiliul Local al comunei Lopătari, reprezintă autoritatea deliberativă de la

nivelul comunei Lopatari. Consiliul Local al comunei Lopătari este format din
13 membri;

b) Primarul comunei Lopătari, ca autoritate executivă
c) La nivelul comunei Lopătari, consiliul local a ales un viceprimar

(2) Apartenenţa politică a consilierilor locali din actualul mandat 2020 - 2024 este
următoarea: 6 consilieri USR, 5 consilieri PSD, 2 consilieri PNL.
(3) Constituirea Consiliului Local al comunei Lopătari s-a constatat prin Ordinul
prefectului judeţului Buzău nr. 767/30.10.2020.
(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.

Articolul 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 Lopătari.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de
fiu/fiică a comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Lopătari.
(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
comunei Lopătari se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut.
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Capitolul III : Căi de comunicaţii

Articolul 8

(1) Raza teritorială a comunei Lopătari este tranzitată, după caz, de una sau mai
multe dintre următoarele reţele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele
de transport, cu modificările şi completările ulterioare:

a) reţeaua rutieră;
b) rețeaua de căi ferate;
c) rețeaua de căi navigabile interioare și porturi;
d) rețeaua de aeroporturi;
e) rețeaua de transport combinat;

(2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanţei
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, din drumuri de interes naţional, drumuri de interes judeţean şi
drumuri de interes comunal şi poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa
nr. 8.a la prezentul statut.

Capitolul IV: Principalele instituţii care îşi
desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii
administrativ-teritoriale

Articolul 9

(1) Reţeaua şcolară de la nivelul comunei Lopătari, potrivit Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul total de unităţi
de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să
funcţioneze provizoriu, numărul total al unităţilor de învăţământ preuniversitar,
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înfiinţate în structura universităţilor de stat, şi numărul total al furnizorilor de educaţie
autorizaţi să funcţioneze provizoriu.
(2) Pe raza teritorială a comunei Lopătari îşi desfăşoară activitatea o unitate de
învățământ cu mai multe unități în subordine;
(3) Comuna Lopătari susţine unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie
prevăzuţi la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.

Articolul 10

(1) Pe raza teritorială a comunei Lopătari îşi desfăşoară activitatea o instituție de
cultură: căminul cultural Lopătari.
(2) Pe raza teritorială a Comunei Lopătari se organizează două 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 Lopătari participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetele
locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte
cu terţii, după caz, potrivit legii.

Articolul 11

(1) Pe raza teritorială a comunei Lopătari se asigură una sau mai multe dintre
următoarele forme de asistenţă medicală, după caz:

a) asistenţă medicală profilactică şi curativă;
b) asistenţă medicală de urgenţă.

(2) Comuna Lopătari participă la finanţarea activităţilor de asistenţă de sănătate
publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi
nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii.
(3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul,
prin: 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;
(4) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală
sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.
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Articolul 12

(1) Pe raza teritorială a comunei Lopătari se asigură servicii sociale definite potrivit
art. 30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Comuna Lopătari asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la
alin. (1).
(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna Lopătari se regăseşte în
anexa nr. 9 la prezentul statut.

Articolul 13

(1) Pe raza teritorială a comunei Lopătari nu îşi desfăşoară activitatea, instituţii de
presă în domeniul presei scrise, media on-line şi/sau, după caz, media audiovizual.

Articolul 14

(1) Pe raza teritorială a comunei Lopătari dorim a înființa în viitor, cluburi ale copiilor,
cluburi sportiv-școlare.
(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

Articolul 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.
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Capitolul VI: Bunurile din patrimoniul unităţii
administrativ-teritoriale

Articolul 16

(1) Patrimoniul comunei Lopătari este compus din bunurile mobile şi imobile care
aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei Lopătari, precum şi din
totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial.
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Lopătari, 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 Lopătari se actualizează ori de
câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a
comunei Lopătari, în secţiunea dedicată acestui statut.

Capitolul VII: Serviciile publice existente

Articolul 17

Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul comunei Lopătari sunt,
după  caz:

a) serviciul public de alimentare apă şi canalizare, nu există în prezent în
comuna Lopătari;

b) serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, nu
există în prezent în comuna Lopătari;

c) serviciul public de transport, nu există în prezent în comuna Lopătari;
d) serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC. SECTOR GOSPODĂRIE

MĂRĂCINENI.SRL;
e) serviciul public de iluminat.

Articolul 18

Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a comunei Lopătari
sunt furnizate de SC. ELECTRICA
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Articolul 19

Alimentarea cu gaze naturale, nu există în prezent în comuna Lopătari.

Articolul 20

Serviciul public de administrare a domeniului public al comunei Lopătari este
asigurat cu ajutorul personalului specializat din cadrul primăriei Lopătari.

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

Articolul 21

(1) Comuna Lopătari, 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.
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Capitolul IX: Societatea civilă, respectiv partidele
politice, sindicatele, cultele şi organizaţiile
nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea
în unitatea administrativ-teritorială

Articolul 22

(1) Comuna Lopătari realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizaţii
neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice,
organizaţii de tineret, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care
vizează dezvoltarea comunităţii.
(2) Comuna Lopătari 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. ^1 Se înscrie denumirea
unităţii administrativ-teritoriale.
(3) Comuna Lopătari 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 comunei Lopătari se regăseşte în anexa
nr. 12 la prezentul statut.

Articolul 23

(1) Pe teritoriul comunei Lopătari îşi desfăşoară activitatea trei 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 Lopătari se
găseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.

Pagina 14 din 57



Articolul 24

(1) Pe teritoriul comunei Lopătari nu îşi desfăşoară activitatea organizaţii sindicale
sau asociaţii profesionale, după caz.
(2) Lista organizațiilor sindicale sau asociațiilor profesionale, după caz, care își
desfășoară activitatea în Comuna Lopătari se găsește în anexa nr. 12 la prezentul
statut.

Articolul 25

(1) În Comuna Lopătari îşi desfăşoară activitatea următoarele culte religioase:
● Biserica din Jurubești-Lopătari
● Biserica Lopătari
● Biserica din satul Luncile
● Biserica Ploștina
● Biserica din Fundata
● Biserica din Plaiu Nucului
● Biserica din Terca

(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

Articolul 26

Populaţia din Comuna Lopătari 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, în mediul rural, şi pe
cartiere şi/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz;
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.
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Articolul 27

(1) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare
a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare
sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare, după caz.
(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente
ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea.

Capitolul XI: Cooperare sau asociere

Articolul 28

Comuna Lopătari 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.

Articolul 29

(1) Comuna Lopătari 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
Lopătari se regăseşte în anexa nr. 13 la prezentul statut.

Articolul 30

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.
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Capitolul XII: Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 31
Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local Lopătari nr. ... .

Articolul 32

Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului comunei Lopătari sau a
anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative.

Articolul 33

Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de
natură juridică.

Articolul 34

Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 33 se
actualizează, în funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor
specifice ale acestora, cel puţin o dată pe an.

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR 1a: Modelul stemei Comunei Lopătari

Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei
comunei Lopătari, județul Buzău

Descrierea stemei

Stema comunei Lopătari se compune dintr-un scut triunghiular, cu flancurile rotunjite,
tăiat în furcă răsturnată.

În prima partiţie, la dreapta, în câmp de argint, se află un brad verde smuls.

În a doua partiţie, la stânga, în câmp albastru, se află un cerb de argint redat din
profil, spre dreapta, cu coada aşezată în fascie, cu piciorul drept din faţă ridicat în
sus şi flexat din genunchi sub un unghi de aproximativ 60°.

În vârful scutului, în câmp de aur, se află o flacără roşie poziţionată în pal.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Bradul şi cerbul reprezintă bogăţia silvică şi, respectiv, bogăţia cinegetică a zonei.

Flacăra face trimitere la "focul viu" (flacără formată prin arderea gazelor naturale
care ies la suprafaţă prin fisurile scoarţei terestre) din zonă.Coroana murală cu un
turn crenelat reprezintă rangul administrativ al localităţii, cel de comună.
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Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR. 1b: Modelul steagului Comunei Lopătari

Nu este aprobat. La momentul aprobării modelului Steagului comunei Lopătari,
aceasta va completa Anexa nr.1.b. la Prezentul Statut.

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR. 1c: Modelul imnului Comunei Lopătari

Nu este aprobat. La momentul aprobării modelului Imnului comunei Lopătari,
aceasta va completa Anexa nr.1.c. la Prezentul Statut.

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR. 2: Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv
suprafeţele intravilanului şi a extravilanului pe fiecare dintre
localităţi

Comuna Lopătari

Comuna Lopătari, așezare străveche cu locuitori pașnici, vrednici și primitori,
statorniciți aici sub poale de pădure și-au găsit vatra și s-au așezat clădindu-și case
unde au considerat că au spațiu suficient nevoilor de a trai.
Comuna Lopătari are o suprafață de 10.239 ha suprafață în intravilanul și
extravilanul localităților componente ale comunei. Este o comună în județul Buzău,
formată din satele:

1. Brebu
2. Fundata
3. Lopătari - centrul administrativ
4. Luncile
5. Pestrițu
6. Plaiu Nucului
7. Săreni
8. Terca
9. Vârteju
10.Ploștina
11. Potecu

Suprafața de teren intravilan și extravilan a localității Brebu este de 186,58 ha din
care pe categorii de folosință, situația este următoarea:

● Arabil - 21.48 ha
● Pășuni - 45,95 ha
● Fânețe - 80,52 ha
● Vii - 0,14 ha
● Livezi - 0,74 ha
● Păduri - 31,91 ha
● Drumuri - 0,02 ha
● Construcții - 2,70 ha

Suprafața de teren intravilan și extravilan a localității Fundata este de 51,04 ha din
care pe categorii de folosință, situația este următoarea:

● Arabil - 10,08 ha
● Pășuni - 11,58 ha
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● Fânețe - 27,35 ha
● Livezi - 0,35 ha
● Păduri - 0,75  ha
● Construcții - 0,93 ha

Suprafața de teren intravilan și extravilan a localității Lopătari este de 2456,39 ha din
care pe categorii de folosință, situația este următoarea:

● Arabil - 162,51 ha
● Pășuni - 274,04 ha
● Fânețe - 668,21 ha
● Vii - 1,95 ha
● Livezi - 68,16 ha
● Păduri - 1245,35 ha
● Drumuri - 0,16 ha
● Construcții - 36,0093 ha

Suprafața de teren intravilan și extravilan a localității Luncile este de 556,83 ha din
care pe categorii de folosință, situația este următoarea:

● Arabil - 57,21 ha
● Pășuni - 144,87 ha
● Fânețe - 264,86 ha
● Vii - 0,6 ha
● Livezi - 27,48 ha
● Păduri - 52,3  ha
● Construcții - 9,51 ha

Suprafața de teren intravilan și extravilan a localității Pestrițu este de 53,38 ha din
care pe categorii de folosință, situația este următoarea:

● Arabil - 5,35  ha
● Pășuni - 14,7 ha
● Fânețe - 27,56 ha
● Livezi - 0,51 ha
● Păduri - 4,25  ha
● Construcții - 1,01 ha

Suprafața de teren intravilan și extravilan a localității Plaiu Nucului este de 256,62
ha din care pe categorii de folosință, situația este următoarea:

● Arabil -  19,24 ha
● Pășuni - 65,45 ha
● Fânețe - 159,57 ha
● Livezi - 0,23 ha
● Păduri - 7,64  ha
● Construcții - 4,49 ha
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Suprafața de teren intravilan și extravilan a localității Săreni este de 97,17 ha din
care pe categorii de folosință, situația este următoarea:

● Arabil - 11,79 nha
● Pășuni - 24,78 ha
● Fânețe - 52,23 ha
● Vii - 2,59 ha
● Livezi - 4,31 ha
● Păduri - 0,5 ha
● Construcții - 1,13 ha

Suprafața de teren intravilan și extravilan a localității Ploștina este de 438,45 ha din
care pe categorii de folosință, situația este următoarea:

● Arabil - 31,73 ha
● Pășuni - 76,27 ha
● Fânețe - 255,18 ha
● Vii - 0,51 ha
● Livezi - 18,68 ha
● Păduri - 50,57 ha
● Construcții - 5,51 ha

Suprafața de teren intravilan și extravilan a localității Terca este de 266,87 ha din
care pe categorii de folosință, situația este următoarea:

● Arabil - 18,47 ha
● Pășuni - 37,62  ha
● Fânețe - 163,13 ha
● Vii - 0,04 ha
● Livezi - 10,13 ha
● Păduri - 31,7 ha
● Construcții - 5,78 ha

Suprafața de teren intravilan și extravilan a localității Vîrteju este de 73,09 ha din
care pe categorii de folosință, situația este următoarea:

● Arabil - 27,06 ha
● Pășuni - 12,57  ha
● Fânețe - 28,7 ha
● Livezi - 0,9 ha
● Păduri - 2,17 ha
● Construcții - 1,69 ha

Suprafața de teren intravilan și extravilan a localității Potecu este de 42,79 ha din
care pe categorii de folosință, situația este următoarea:

● Arabil - 6,17 ha
● Pășuni - 13,94  ha
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● Fânețe - 21,32 ha
● Livezi - 0,12 ha
● Păduri - 0,58 ha
● Construcții - 0,66 ha

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR. 3: Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la
nivelul unităţii administrativ-teritoriale

I. Hidrografia comunei Lopătari este reprezentată, după caz, de următoarele râuri,
lacuri etc.

a) Râul Slănic, cu o lungime de 65 km pe teritoriul U.A.T Lopătari

b)  Lacul Limpede, cu o lungime de 65 m pe teritoriul  U.A.T Lopătari.
Lacul Mocearu, Lacul Meledic

Lacul Mocearu: se află situat pe platoul înalt, în partea de sud-vest a comunei
Lopătari. Este de origine castro-salină, în proces continuu de colmatare. Are
adâncimi mici, vegetația ocupă o suprafață mare din lac: papură și trestie, unde vara
se cuibăresc și clocesc rațe sălbatice și stârci. Plantele acvatice amestecate cu mâl
formează un sol plutitor-plaur. Fauna acvatică, în special pește: mreană, clean și alte
specii specifice zonei.
Lacul Meledic: se află pe platoul denivelat, deasupra Malului cu Sare, de lângă
șoseaua principală. Este mai mult pe teritoriul comunei Mînzălești, deși în jur dețin
câteva pășuni și fânețe, câțiva lopătăreni.
Lacul Limpede: singurul lac situat în regiunea muntoasă între culmile Măceșu și
Smoleanu. A luat naștere în urma unei alunecări de teren care a barat cursul unor
izvoare. Apa este limpede, rece, puternic acidulată din cauza scurgerii apelor din
mlaștinile de pe înălțimi. Din această cauză , în lac, nu există nici faună și nici floră.

II. Flora comunei Lopătari este reprezentată, în principal, de următoarele specii de
plante:

a) măces, gherghin, mur și cătină.
b) fânețe, pășuni, ciuboțica cucului, ochiul boului, sângele voinicului, etc

III. Fauna care trăieşte pe teritoriul comunei Lopătari este reprezentată, în principal,
de următoarele specii:

În apă traiesc broaște și câteva specii de pești: mreană, clean, soreancă și
molan.

Solurile
Natura solurilor ce se întâlnesc pe teritoriul comunei Lopătari este în funcție de
formele de relief. Astfel, în zona deluroasă predomină solurile brune, în zona
montană se întâlnesc soluri brune acide, podzoluri brune etc, iar în partea de est a
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comunei se află soluri sărăturoase, datorită apariției la suprafața solului a sării
amestecate cu marne și cu argile.

Hidrografia
Am menționat la începutul lucrării că așezarea geografică a comunei Lopătari se află
pe Valea Slănicului, în amonte, fiind prima așezare stabilă din vechime, aici în
depresiunea formată de cursul Slănicului, satele comunei înșirându-se pe ambele
maluri ale pârâului.
Slănicul este afluent al râului Buzău, pe stânga în amonte față de orașul Buzău. Are
o lungime de 65 km de la izvoare până la confluența cu Buzăul pe teritoriul comunei
Săpoca. Slănicul își are obârșia în partea de sud a munților Vrancei, de sub Vârful
Furu, de unde ies la suprafață doua izvoare: Izvorul Furului  și Izvorul Oprei care se
unesc în punctul Huduboaia dând naștere Slănicului. De aici curge spre sud până în
satul Luncile unde își schimbă direcția spre est, iar la Vintilă-Vodă se-ndreaptă din
nou spre sud până la confluența cu râul Buzău. Pe teritoriul comunei Lopătari are o
lungime de 25 km  de la izvoare până la ieșirea din comună, în satul Bâsceni,
comuna Mînzălești, curgând prin zona muntoasă și deluroasă.

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN

ANEXA NR. 4: Datele privind înfiinţarea comunei Lopătari,
prima atestare documentară, precum şi evoluţia istorică

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Lopătari făcea parte din plaiul Slănic al
județului Buzău, și era formată din cătunele Brebu, Chiorăști, Clajna,
Jurubești-Lopătari și Luncile (ultimul cu subdiviziunile Runcuri și Terca), având în
total 1250 de locuitori ce trăiau în 309 case.

În comună funcționau 22 de fierăstraie pe râul Slănic, o școală cu 37 de elevi și o
biserică. Satele Plaiu Nucului și Ploștina făceau pe atunci parte din comuna
Goidesti. iar satul Săreni făcea parte din comuna Mânzălești. În 1925, comuna era
formată din satele Brebu, Chiorăști, Jurubești, Lopătari, Luncile și Terca

În 1950, comuna a fost inclusă în raionul Beceni, regiunea Ploiești. În 1968, comuna
a căpătat componența actuală, fiind arondată județului Buzău.

Comuna Lopătari este situată la o distanţă de 56 de kilometri de Municipiul Buzău,
reprezentând o poarta de acces, prin reţeaua de drumuri forestiere către importante
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obiective turistice din Munţii Penteleu – 1772 metri, Munţi Siriului – 1663 metri, unde
se află vestitul Lac al Vulturilor, la o înălţime de 1420 metri, şi de aici prin Pasul Tabla
Buţii, către Munţii Ciucaş. Alte obiective turistice apropiate sunt: Focul Viu, Munţii
Ivăneţu, Plaiurile Bisocii unde se gaseşte Mănăstirea Găvanu, Lacurile Bisocii,
Rezervaţia de la Recea - şelarii, Masa lui Bucur și nu în ultimul rând Carstul de Sare
de la Meledic, cu lacurile Meledic și Peştera în Sare, a doua în lume ca lungime, dar
şi o superbă stâncă în albia Râului Slănic, din epoca pliocena –  Grunj.

Despre denumirea comunei există două legende care se mai păstrează și azi. O
legendă explică proveniența denumirii comunei de la confecționarea de lopeți din
lemnul pădurilor din jur, de către meșteșugari veniți din cetatea Vintilă Vodă, pentru
nevoile curții domnești și ale mănăstirii care există acolo. ( Vlad Vodă Vintilă,
singurul voievod buzoian, frate cu Radu de la Afumați).

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR. 5: Componența și structura populației Comunei
Lopătari, defalcate pe componente

Populația comunei Lopătari pe localitățile componente după cum urmează:

Localitate Total persoane

BREBU 174

FUNDATA 174

LUNCILE 700

PESTRIȚU 118

PLAIU NUCULUI 607

PLOȘTINA 500

POTECU 97

SĂRENI 80

TERCA 594

LOPĂTARI 1100

VÎRTEJU 98

TOTAL 4242

Componența etnică a populației comunei Lopătari relevă faptul că populația
majoritară este de naționalitate română.

Din punct de vedere confesional, populația comunei Lopătari se împarte astfel:
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Localitate Ortodocși Altă religie

Lopătari 100 % 0 %

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR.6 a: Componenţa nominală, perioada de exercitare
a mandatelor aleşilor locali de la nivelul comunei Lopătari,
precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul
1992

a) mandatul 1992-1996

Nr. crt. Nume şi
prenume Data naşteriiApartenenţa

politică Perioadă

0 1 2 3 4
1. Zota Ion 01.01.1957 PSD 1992-1996
2.
3.
…

b) mandatul 1996-2000

Nr. crt.Nume şi
prenume Data naşterii Apartenenţa

politică Perioadă

0 1 2 3 4

1. Brebeanu
Gheorghe

26.12.1954 PSD 1996-2000

2.
3.
...

c) mandatul 2000-2004

Nr. crt.Nume şi prenume Data
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4

1.
Tulin Nicolae
(2000-2002)
decedat

1956 APR 2000-2002

2. Zota Ion
(2002-2004) 01.01.1957 PSD 2002-2004
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3.
...

d) mandatul 2004-2008

Nr. crt.Nume şi prenume Data naşteriiApartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4
1. Dascălu Viorel 28.06.1940 PD 2004-2008
2.
3.
...

e) mandatul 2008-2012

Nr. crt.Nume şi prenume Data
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4
1. Lefter Vasile 11.09.1952 PSD 2008-2012

f) mandatul 2012-2016

Nr. crt.Nume şi prenumeData
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4
1. Lefter Vasile 11.09.1952 PSD 2012-2016

g) mandatul 2016-2020

Nr. crt.Nume şi prenume Data
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4
1. Lefter Vasile 11.09.1952 PSD 2016-2020

h) mandatul 2020-2024

Nr. crt.Nume şi prenume Data
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă
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0 1 2 3 4

1. Constantin
Claudiu 19.07.1989 USR 2020 -

prezent

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN

ANEXA NR.6 b: Componenţa nominală, perioada/perioadele de
exercitare ale mandatelor aleşilor locali de la nivelul Comunei
Lopătari, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând
cu anul 1992

I. CONSILIERI LOCALI

a) mandatul 1992-1996

Nr. crt. Nume şi
prenume

Data
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4
1. Lefter Gh.Vasile 11.09.1952PSD 1992-1996
2. Băbuș D. Nicole PSD 1992-1996

3. Brătilă
Gh.Vasile PSD 1992-1996

4. Roșioru I.Ion PSD 1992-1996
5. Tulin V.Nicolae PSD 1992-1996

6. Burlacu
D.Constantin PSD 1992-1996

7. Apostu Vasile PSD 1992-1996

8. Oancea
I.Dumitru PSD 1992-1996

9. Brebeanu
V.Viorel PSD 1992-1996

10. Dobrotă Mihail PSD 1992-1996

Pagina 33 din 57



11. Copăcel
Dumitru PSD 1992-1996

12. Leu Romică PSD 1992-1996

13. Olaru
Alexandru PSD 1992-1996

14. Teodorescu
Sorin PSD 1992-1996

15. Ilie Viorel PSD 1992-1996

b) mandatul 1996-2000

Nr.
crt.

Nume şi
prenume

Data
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4
1. Zota Ion PSD 1996-2000
2. Lefter Vasile PSD 1996-2000
3. Tulin Nicolae PSD 1996-2000

4. Teodorescu
Sorin PSD 1996-2000

5. Brebeanu
Viorel PSD 1996-2000

6. Băbuș Nicolae PSD 1996-2000
7. Bularcă Viorel PSD 1996-2000
8. Gioabă Nicolae PSD 1996-2000
9. Apostu Vasile PSD 1996-2000
10. Leu Marieta PA 1996-2000
11. Dobrotă Mihail PSD 1996-2000
12. Popa Aureliu PD 1996-2000
13. Beșliu Ovidiu PNSCD 1996-2000
14. Apostu Anca P. Ecologist 1996-2000
15. Crăciun Viorica PRM 1996-2000

c) mandatul 2000-2004

Nr. crt.Nume şi prenume Data
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4

1. Burlacu
Constantin PSD 2000-2004

2. Albu Mircea PD 2000-2004
3. Andrei D.Radu PD 2000-2004
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4. Teșcan
Gheorghe PSD 2000-2004

5. Gătej Victor PSD 2000-2004
6. Băjenaru Anton PSD 2000-2004

7. Bănică
Gheorghe PSD 2000-2004

8. Brebeanu Viorel PSD 2000-2004
9. Zota Ion PSD 2000-2004
10. Lefter Vasile PSD 2000-2004
11. Dascălu Viorel PD 2000-2004
12. Oancea Dumitru PSD 2000-2004
13. Gherghe Ion PSD 2000-2004

d) mandatul 2004-2008

Nr. crt.Nume şi prenume Data
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4
1. Brebeanu Dănuț PD 2004-2008
2. Băjenaru Anton PSD 2004-2008
3. Andrei Radu PD 2004-2008
4. Ionașcu Ilie PSD 2004-2008
5. Baraboi Maria PD 2004-2008
6. Zota Ion PSD 2004-2008
7. Lefter Vasile PSD 2004-2008
8. Gherghe Ion PSD 2004-2008
9. Tureac Costică PD 2004-2008
10. Gătej Victor PSD 2004-2008
11. Beșliu Dumitru PNCD 2004-2008
12. Leu Marieta PNCD 2004-2008
13. Năstăsoiu Nelu ID 2004-2008

e) mandatul 2008-2012

Nr. crt.Nume şi
prenume

Data
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4
1. Lefter Vasile PSD 2008-2012
2. Zota Ion PSD 2008-2012

3. Pană Radu
Șerban PSD 2008-2012
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4. Gherghe Ion PSD 2008-2012

5. Burlacu
Cornelia PSD 2008-2012

6. Gătej Victor PSD 2008-2012
7. Perțea Ilie PSD 2008-2012
8. Teșcan Lionaș PSD 2008-2012
9. Dascălu Viorel PD 2008-2012
10. Teșcan Dănuț PNL 2008-2012
11. Bucur Dragomir PNL 2008-2012
12. Brebeanu Dănuț PD 2008-2012
13. Jilavu Viorel PD 2008-2012

f) mandatul 2012-2016

Nr. crt.Nume şi prenume Data
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4

1. Pană Radu
Șerban PSD 2012-2016

2. Burlacu
Cornelia PSD 2012-2016

3. Teșcan Lionaș PSD 2012-2016
4. Zota Ion PSD 2012-2016
5. Gătej Victor PSD 2012-2016
6. Brătilă Vasile PSD 2012-2016

7. Bîsceanu
Valentin PSD 2012-2016

8. Băbuș Nicolae PSD 2012-2016
9. Olteanu Vasile UNPR 2012-2016

10. Bucur Adrian
Mihăiță UNPR 2012-2016

11. Teșcan Dănuț PNL 2012-2016

12. Crăciun
Giorgică PNL 2012-2016

13. Fulop Marin PMP 2012-2016

g) mandatul 2016-2020

Nr. crt.Nume şi prenume Data
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4
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1. Pană Radu
Șerban PSD 2016-2020

2. Burlacu Cornelia PSD 2016-2020
3. Gherghe Ion PSD 2016-2020
4. Zota Ion PSD 2016-2020
5. Gătej Victor PSD 2016-2020
6. Bănică Victor PSD 2016-2020
7. Teșcan Lionas PSD 2016-2020
8. Buzea Vasile PSD 2016-2020
9. Babuș Nicolae PSD 2016-2020
10. Crăciun Nicolae PNL 2016-2020
11. Teșcan Dănuț PNL 2016-2020
12. Doroican Vasile PPM 2016-2020

h) mandatul 2020-2024

Nr. crt.Nume şi prenumeData
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4

1. Oancea Marian
Gheorghe USR 2020-2024

2. Gherghe Ion USR 2020-2024

3. Manolache
Mioara USR 2020-2024

4. Șoimaru Maria USR 2020-2024

5. Ungureanu
Marius Alin USR 2020-2024

6. Buna Cristinel USR 2020-2024
7. Lefter Vasile PSD 2020-2024

8. Pană Radu
Șerban PSD 2020-2024

9. Perțea Daniel
Vasile PSD 2020-2024

10. Zota Ion PSD 2020-2024
11. Zota Mihaela PSD 2020-2024
12. Marcu Ionuț PNL 2020-2024

13. Crăciun
Georgică PNL 2020-2024
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II. VICEPRIMARI

a) mandatul 1992-1996

Nr. crt.Nume şi prenumeData
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4

1. Brebeanu
Gheorghe 26.12.1954 PSD 1992-1996

b) mandatul 1996-2000

Nr. crt. Nume şi prenumeData
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4
1. Tulin Nicolae PSD 1996-2000

c) mandatul 2000-2004

Nr. crt.Nume şi prenume Data
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4
1. Burlacu Costel 23.01.1956 PSD 2000-2002
2. Gherghe Ion 11.05.1955 PSD 2002-2004

d) mandatul 2004-2008

Nr. crt.Nume şi
prenume Data naşteriiApartenenţa

politică Perioadă

0 1 2 3 4
1. Gherghe Ion 11.05.1959 PSD 2004-2008

e) mandatul 2008-2012

Nr.
crt.

Nume şi
prenume

Data
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4
1. Gherghe Ion 11.05.1959 PSD 2008-2012

f) mandatul 2012-2016

Pagina 38 din 57



Nr. crt. Nume şi
prenume

Data
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4
1. Gherghe Ion 11.05.1959 PSD 2012-2014
2. Teșcan Lionaș PSD 2014-2016

g) mandatul 2016-2020

Nr. crt.Nume şi prenumeData
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4

1. Teșcan Lionaș PSD 2016-2020

h) mandatul 2020-2024

Nr. crt.Nume şi prenumeData
naşterii

Apartenenţa
politică Perioadă

0 1 2 3 4

1. Oancea Marian
Gheorghe 01.08.1977 USR 2020-2024

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR. 7: Procedura privind acordarea titlului de
„Cetăţean de onoare al comunei“, respectiv a „Certificatului de
Fiu/Fiică al/a comunei“.

ART. 1. Titlul de “Cetăţean de onoare al Comunei Lopătari”, denumit în continuare
Titlu reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al Comunei
Lopătari.

ART. 2. Certificatul de “Fiu/Fiică al/a Comunei Lopătari”, denumit în continuare
Certificat reprezintă distincţia acordată de către Consiliul Local al Comunei Lopătari
persoanelor născute în Comuna Lopătari, la împlinirea vârstei de 18 ani.

ART. 3. Titlul şi Certificatul se pot acorda la iniţiativa:

a) primarului;
b) consilierilor locali;
c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de

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

ART. 4. Acordarea Titlului şi a Certificatului nu este condiţionată de cetăţenie,
naţionalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică.

ART. 5. Titlul şi Certificatul au următoarele caracteristici:
a) sunt personale;
b) sunt netransmisibile;
c) reprezintă un drept al titularului;
d) au valabilitate nedeterminată.

ART. 6. Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de
persoane sau personalităţi care se găsesc în una din următoarele situaţii:

a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care
şi-au pus amprenta asupra dezvoltării Comunei Lopătari şi a imaginii
acesteia;

b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut
numele Comunei Lopătari, 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, în Comuna Lopătari;

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni
umanitare etc.), au produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de
viaţă a locuitorilor Comunei Lopătari;
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e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor
ulterioară au un aport la realizarea unei imagini pozitive a Comunei
Lopătari în lume;

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

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

ART. 7. Nu pot deţine Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele
situaţii:

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni
contra statului, crime împotriva umanităţii, fapte penale;

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

ART. 8.
(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin
depunerea unui dosar la Primăria Comunei Lopătari.
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puţin
următoarele înscrisuri:
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) curriculum vitae (în original);
c) certificat de cazier judiciar (în original);
d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu
originalul).
(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel
puţin următoarele înscrisuri:
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) curriculum vitae (în original).
(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul
general al unității administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoţit de
referatul de aprobare şi dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3).
(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a
şedinţelor consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședința ordinară sau
extraordinară.
(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu
majoritatea absolută a consilierilor consiliului local.
(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în
curs.
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(9) Decernarea Titlului se face de către primarul Comunei Lopătari în cadrul
şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local al Comunei Lopătari.
(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul Comunei Lopătari în cadrul
unei festivităţi care se organizează de către primar.

ART. 9. Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:

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

b) primarul comunei Lopătari prezintă referatul de aprobare care a stat la
baza propunerii Hotărârii Consiliului Local.

c) Primarul Comunei Lopătari înmânează diploma de „Cetăţean de
onoare al Comunei Lopătari” persoanei laureate sau persoanei care o
reprezintă;

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;
e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze

pe scurt meritele laureatului;
f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să

scrie câteva rânduri în Cartea de Onoare a Comunei Lopătari.

ART. 10. Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:

a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Comunei
Lopătari la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul
Consiliului Local al Comunei Lopătari sau în care acesta este
coorganizator;

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

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

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

ART. 11. Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situaţii:

a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului.

ART. 12. Titlul se retrage în următoarele situaţii:
a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilităţile prevăzute la art. 7

lit. a);
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de

altă natură comunei Lopătari , locuitorilor săi sau ţării.
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ART. 13. Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Lopătari,
după următoarea metodologie:

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

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local;
c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată

cu majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru
dezbaterea candidaturii;

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

ART. 14. Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Lopătari.

ART. 15. Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o
plăcuţă cu numele acestuia.

ART. 16. Informaţiile publice referitoare la „cetăţenii de onoare” vor fi publicate şi în
format electronic pe pagina de internet a Comunei Lopătari.

ART. 17. Legitimarea cetăţenilor de onoare se va face în baza unui înscris denumit
brevet, semnat de către Primarul Comunei Lopătari.

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR. 8 a: Rețea rutieră

A. Drumuri de interes național

1. Autostrăzi- Nu este cazul
2. Drumuri expres – Nu este cazul
3. Drumuri internaționale «E» - Nu este cazul
4. Drumuri naționale principale – Nu este cazul
5. Drumuri naționale secundare - Nu este cazul

B. Drumuri de interes județean

Drumul județean DJ 203K, pe raza comunei Lopătari.

1. Drumuri comunale

● Drumul comunal DC 159
● Drumul comunal DC 220
● Drumul comunal DC 222
● Drumul comunal DC 167

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR. 8.b: Rețeaua de căi ferate

• Nu este cazul

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR. 8.c: Rețeaua de căi navigabile interioare și porturi

• Nu este cazul

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR. 8.d: Rețeaua de aeroporturi

În ceea ce privește accesul prin intermediul căilor aeriene, cele mai apropiate
aeroporturi  se află în următoarele orașe: București - Henri Coandă  159 km,
Bacău 235 km și Iași 394 km  la o distanță față de comuna Lopătari.

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR. 8.e: Rețeaua de transport combinat

• Nu este cazul

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR. 9: Principalele instituţii din domeniul educaţiei,
cercetării, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale, presei, radioului,
televiziunii şi altele asemenea

I. Instituții din domeniul educației și cercetării:

● Liceul Tehnologic Lopătari
● Școala Generală cu clasele I-VIII din satul Plaiu Nucului
● Școala Generală cu clasele V-VIII din Luncile
● Școala Primară cu clasele I-IV din satul Luncile
● Școala Primară cu clasele I-IV din satul Ploștina
● Școala Primară cu clasele I-IV din satul Terca
● Grădinița cu program normal din satul Lopătari
● Grădinița cu program normal din satul Plaiu Nucului
● Grădinița cu program normal  din satul Ploștina
● Grădinița cu program normal din satul Terca
● Gradinița cu program normal din satul Luncile

II. Instituții din domeniul culturii

Căminele culturale sunt locurile unde se organizează diferite evenimente sau
festivități. Au fost construite și dotate din bugetul local, dar există planuri de
modernizare a acestora.

● Căminul cultural din satul Lopătari
● Căminul cultural din satul Plaiul Nucului
● Căminul cultural din satul Luncile
● Căminul cultural din satul Terca
● Căminul cultural din satul Ploștina
● Biblioteca Comunală ,,Dimitrie Serbescu’’ Lopătari
● Biserica Ortodoxă Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din comuna  Lopătari
● Biserica Ortodoxă Sfinții Împărați Constantin și Elena din comuna Lopătari
● Biserica Ortodoxă Sfinții Împărați Constantin și Elena din satul Ploștina
● Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din satul Terca
● Biserica Ortodoxă Sfântul Dumitru din satul Fundata
● Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din satul Plaiul Nucului
● Biserica Ortodoxă Sfântul Ierarh Nicolae din satul Luncile
● Biserica Ortodoxă din satul Vârteju

III. Instituții din domeniul sănătății
Cazurile medicale mai grave sunt tratate în cadrul spitalelor din municipiului Buzău
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● Dispensarul Medical din satul Lopătari
● Medicina familiei din comuna Lopătari
● Farmacia Veterinară din comuna Lopătari
● Farmacia Iris Pharm din comuna Lopătari
● Punct sanitar Plaiul Nucului
● Punct sanitar Ploștina

IV. Instituții din domeniul asistenței sociale

● Centrul săptămânal pentru copii și adolescenți Lopătari
● Compartiment de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din Comuna

Lopătari

V. Instituții din domeniul presei, radioului, televiziunii și altele asemenea

● Nu exista instituții de domeniul presei pe raza comunei Lopătari

VI. Instituții în domeniul tineretului și sportului

● Nu exista instituții de domeniul tineretului și sportului pe raza comunei
Lopătari

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN
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ANEXA NR.10: Principalele funcţiuni economice, capacităţi de
producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum şi
din agricultură

Pe raza comunei Lopătari își desfășoară activitatea un număr de aproximativ 54 de
unități economice astfel:

1. Rox Gaz. SRL
2. TDV
3. Alegria Green Forest. SRL
4. Geo Drag Divers. SRL
5. SC.CRĂCIUN  TRANS.SRL
6. PRISMAFOREST.SRL
7. SC.DAN TRASNCOM.SRL
8. SC.ALEX DAN LEMN.SRL
9. ROXI QUEEN FOREST.SRL
10.ROOF SYSTEM UTIL.SRL
11. SC.DOBROTĂ PROD 2009.SRL
12.SC.DORAZ CORPORATION.SRL
13.SC.DRAGOSOL PET.SRL
14.PFA TERIOIU MARIAN EUGEN
15.SC.EXPLOCOM PAD.SRL
16.SC. FORESTA CHIRANI. SRL
17.P.F. GHERGHE MIOARA LENUȚA
18.TRANSYL FOREST.SRL
19.SC.ILTES.SRL
20.VASY VETA BRĂTILĂ.SRL
21.VLĂDUȚ ATINGEREA NATURII. SRL
22.SC.MANI CRĂCIUN.SRL
23.RELATIV FOREST WOOD.SRL
24.SC.MINI EXIM PLANT 2009.SRL
25.SC.MIRIONUTA.SRL
26.SC.MĂDĂLINA BRAD.SRL
27.SC.NACSET.SRL
28.P.F.POTOP ELENA MIRELA
29.SC.PROD LEMN COM.SRL
30.SC.STINGOMET.SRL
31.SC.VALOP COM.SRL
32.SC.VIL2006C.SRL
33.SC.VIO SOL COM.SRL
34.SC.STEFIMAR2008.SRL
35.SC.GLOBAL FURNITURE 4 BOSSY.SRL
36.TRANS DIVERS.SRL
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37.SC.BĂJENARU COM.SRL
38.RAREȘ FORTRANS
39.SAMUEL SM HPP
40.SC.MARAMEDICA SRL MEDIRA SANUM
41.SC.RODI FIR CONSTRUCT.SRL
42.SC.PURE AQUAMIN.SRL
43.SC.VINATORU COMERCIAL.SRL
44.SC.GĂTEJ.SRL
45.SC.MAGDA SOIM.SRL
46.SC.TOMI ALEX.SRL
47.VATES EXPLOFOREST
48. IDEAL MARKET CĂTĂ
49.DANA MARTEX.SRL
50.EXPLO FOREST GREEN SILVA.SRL
51.HELURIC MARKET EXPRES
52.CRĂIASA MUNȚILOR
53.MARIN EXPRES INTERCARBO
54.MEDIRA SANUM.SRL
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ANEXA NR.11: Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul
comunei Lopătari

I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public Comunei Lopătari - în lucru

Anexăm în copie dosarul domeniului public al comunei Lopătari.

II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Lopătari

1. Corp clădire primărie
2. Corp clădire magazie
3. Clădire bibliotecă
4. Corp clădire dispensar Luncile ( concesionat)
5. Corp clădire dispensar uman Plaiu Nucului
6. Clădire bloc administrator post poliție
7. Clădire garsonieră bloc
8. Clădire cameră bloc
9. Monument eroi
10.Clădire cămin cultural Lopătari
11. Clădire cămin cultural Luncile
12.Clădire cămin cultural Plaiu Nucului
13.Clădire cămin cultural Terca
14.Clădire cămin cultural Ploștina
15.Centru săptămânal pentru copii Lopătari
16.Clădire școala nr.1 Lopătari
17.Clădire școala nr.2 Luncile
18.Corp sanitar Luncile
19.Clădire școala nr.3 Plaiu Nucului
20.Clădire școala nr.4 Terca
21.Clădire școala nr.5 Ploștina
22.Clădire școala nr.6 Brebu
23.Grădinița Luncile
24.Grădinița Lopătari
25.WC Școala Ploștina
26.Garaj
27.Magazie lemne
28.Paratrăsnet
29.Vestiar Teren fotbal
30.Grup sanitar cămin cultural
31.Pod Malu Roșu
32. Indicator intrare ieșire
33.Teren în jurul primăriei
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34.Anexă Ploștina
35.Placă beton piață
36.WC piață
37.D.C 159
38.Punte Terca
39.Laptop Lenovo
40.Școala Fundata
41.Generator trifazic
42. Împrejmuire cămin Luncile
43.Foișor
44.Sistem securitate
45.Punte Lunca
46.Teren Lopătari 23
47.Generator
48.Teren Plaiu Nucului
49.Teren Plaiu Nucului
50.Teren Plaiu Nucului
51.Teren Săreni
52.Teren Săreni
53.Teren pășune Giurgiu
54.Teren pășune Mușa Mare
55.Teren pășune Mușa Mică
56.Teren Mușa
57.Teren Zănoaga
58.Teren Mușa
59.Teren Bălescu
60.Teren Pășune Lozis
61.Teren pășune Fața-Malu
62.Teren pășune Fața-Malu
63.Teren dosul Ploștinii
64.Teren Jariște
65.Teren Orze
66.Teren Plaiu Nucului- zona picnic
67.Terenuri concesionate 7
68.Terenuri Lopătari 24
69.Clădire școala Fundata
70.Clădire școala Vârteju

Președinte de ședință
.....................................

Avizat pentru legalitate,
Secretar General al comunei

Emilia DRĂGAN

Pagina 54 din 57



ANEXA NR.12: 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 organizații nonguvernamentale
● Nu există organizații non guvernamentale pe raza comunei Lopătari

II. Principalele partide politice
● Partidul Social Democrat
● Partidul Național Liberal
● Partidul Uniunea Salvați România

III. Principalele organizații sindicale sau asociații profesionale
● Pe raza comunei Lopătari există SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

PREUNIVERSITAR ,, Ion Neacșu’’ ( cadrele didactice Liceul Tehnologic
Lopătari)

IV. Cultele religioase
● Biserica Ortodoxă Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din comuna  Lopătari
● Biserica Ortodoxă Sfinții Împărați Constantin și Elena din comuna Lopătari
● Biserica Ortodoxă Sfinții Împărați Constantin și Elena din satul Ploștina
● Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din satul Terca
● Biserica Ortodoxă Sfântul Dumitru din satul Fundata
● Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din satul Plaiu Nucului
● Biserica Ortodoxă Sfântul Ierarh Nicolae din satul Luncile
● Biserica Ortodoxă din satul Varteju
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ANEXA 13: Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau
asocierilor încheiate de Comuna Lopătari

1. G.A.L.
2. A.D.I.
3. ACOR
4. GEOPARCUL ȚINUTUL BUZĂULUI .

Parteneriate: Universitatea din București
Consiliul Județean Buzău
DIGI World
OMV Petrom
Muzeul Țăranului Român
NMBU
ANTREC Buzău
Telemarksforsking
Gea Norvegica Geopark
Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului
Institutul de Geodinamică
Universitatea Babeș- Bolyai
Geoecomar
ADI Ținutul Buzăului n
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ANEXA 14: 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.

Denumirea
programului,
proiectului sau
activităţii, după caz

Descrierea elementelor de identitate
locală de natură culturală, istorică,
obiceiurilor şi/sau tradiţiilor care se
promovează/consolidează

Perioada
în care se
realizează

0 1 2 3

1. Sărbătoarea satului
,,Plaiu Nucului’’

Este sărbătorită  în fiecare an, în luna iulie
printr-un spectacol gândit pentru toate
vârstele. Din programul artistic fac parte
muzica, dansul. Este considerată o
sărbătoare a întregii comune Lopătari.

24 iulie/Sf.
Ilie

2.
Sărbătoarea ,,DOR
DE SAT’’ în satul
Ploștina

Această sărbătoare adună fiii satelor
Ploștina și Terca, unde se  desfășoară o
suită de manifestări socio-culturale. Este
gândită ca o reuniune a comunității locale.

28 august
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