
Anexa la HCL nr. 20 din 28.07.2021

STATUTUL COMUNEI CRUCEA, JUDEŢUL SUCEAVA

CAPITOLUL I
Prezentarea generală a unităţii ad minis trativ-teritoriale

ART. 1
(1) Comuna Crucea 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 Crucea are sediul social în COMUNA CRUCEA, JUDEŢUL 
SUCEAVA la adresa: sat Crucea, nr. 151 , precum şi codul de înregistrare fiscală 
4326876.

ART. 2
(1) Comuna Crucea, judeţul Suceava are reşedinţa în sat Crucea .
(2) Comuna Crucea, judeţul Suceava se delimitează din punct de vedere 

teritorial:
la est cu comuna Ostra
la sud cu oraşul Brosteni
la vest comuna Dorna Arini
la nord-est cu comuna Stulpicani
la nord cu municipiul Câmpulg Moldovenesc

(3) Comuna Crucea, judeţul Suceava are în componenţă un număr de 4 
localităţi, care sunt amplasate după cum urmează : sat Crucea, sat Satu Mare, sat 
Cojoci, sat Chirii.

(4) Comuna Crucea, judeţul Suceava potrivit legislaţiei privind amenajarea 
teritoriului naţional, are rangul IV.

(5) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi 
extravilanului menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul 
statut.



ART. 3
(1) Comuna Crucea, judeţul Suceava dispune de o reţea hidrografică formată 

din: un rău şi 5 părăuri lacuri.
(2) Pe teritoriul comunei Crucea, judeţul Suceava după caz, se regăsesc o 

floră şi faună diverse.
(3) Comuna Crucea, judeţul Suceava dispune de o mare diversitate de soluri.
(4) Resursele de subsol ale comunei Crucea, judeţul Suceava sunt formate 

din: minereu de uraniu ,minereuri neferoase
(5) Denumirea şi lungimea râurilor, lacurilor, mlaştinilor sau apelor subterane, 

denumirea faunei şi florei de pe raza teritorială a Comuna Crucea, judeţul 
Suceava se regăsesc în anexa nr. 2 la prezentul statut.

ART. 4
(1) Comuna Crucea, judeţul Suceava s-a înfiinţat în anul 1908.
(2) Prima atestare documentară a Comunei Crucea, judeţul Suceava a fost în 

1488.
(3) Evoluţia istorică a Comunei Crucea, judeţul Suceava se regăseşte în 

anexa nr. 3 la prezentul statut.

ART. 5
(1) Populaţia Comunei Crucea Judeţul Suceava numără 1964 locuitori.
(2) Componenţa şi structura populaţiei comunei Crucea, judeţul Suceava 

defalcate inclusiv pe localităţi componente, se regăseşte în anexa nr. 4 prezentul 
statut.

(3) Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma 
recensământului în vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei 
minorităţi naţionale de a folosi limba lor maternă în relaţia cu administraţia 
publică locală şi cu serviciile deconcentrate.

CAPITOLUL II
Autorităţile administraţiei publice locale

ART. 6
(1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt:
a) Consiliul Local al comunei Crucea reprezintă autoritate deliberativă de la 

nivelul Comunei Crucea, judeţul Suceava. Consiliul Local al comunei Crucea 
este format din 11 membri;
b) primarul comunei Crucea, ca autoritate executivă;

c) La nivelul comunei Crucea consiliul local a ales un viceprimar numele 
acestuia fiind Tauser C arol.

(2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea 8 consilieri PSD 
şi 3 consilieri PNL .



(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Crucea s-a constatat prin 
Ordinul prefectului judeţului Suceava nr. 690/21.10.2020.

(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. 5 la prezentul statut.

ART. 7
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage 

titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru 
Comuna Crucea, judeţul Suceava

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul 
de fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna 
Crucea, judeţul Suceava

(3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul 
de a conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau 
străine, precum şi procedura aplicabilă pentru acordarea titlului şi certificatului 
de fiu/fiică al/a comunei Crucea, judeţul Suceava se regăsesc în anexa nr. 6 la 
prezentul statut.

CAPITOLUL III
Căi de comunicaţii 
ART. 8

Raza teritorială a Comunei Crucea, judeţul Suceava este tranzitată, de o 
reţea rutieră prezentată în anexa nr. 7 la prezentul statut.

CAPITOLUL IV
Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a 

unităţii administra tiv-teritoriale

ART. 9
(1) Reţeaua şcolară de la nivelul Comuna Crucea, judeţul Suceava 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, înfiinţate în structura universităţilor de 
stat, şi numărul total al furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze 
provizoriu.

(2) Pe raza teritorială a Comunei Crucea, judeţul Suceava îşi desfăşoară 
activitatea o unitate de învăţământ de stat şi 2 grădiniţe cu program norm al.

(3) Unităţile de învăţământ, sunt prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut.
(4) Comuna Crucea, judeţul Suceava susţine unităţile de învăţământ şi 

furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.



ART. 10
(1) Pe raza teritorială a Comunei Crucea, judeţul Suceava îşi desfăşoară 

activitatea 2 instituţii de cultură.
(2) Pe raza teritorială a Comuna Crucea, judeţul Suceava se organizează 5 

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 Crucea, judeţul Suceava finanţarea manifestărilor culturale de la 

bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii.

ART. 11
(1) Pe raza teritorială a Comunei Crucea, judeţul Suceava

se asigură una sau mai multe dintre următoarele forme de asistenţă medicală, după 
caz:

a) asistenţă medicală profilactică ;
b) asistenţă medicală de urgenţă;
(2) Comuna Crucea, judeţul Suceava 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 .

(4) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa 
medicală sunt prezentate în anexa nr. 10 la prezentul statut.

ART. 12
(1) Pe raza teritorială a Comuna Crucea, judeţul Suceava se asigură servicii 

sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare.

(2) Comuna Crucea, judeţul Suceava asigură cadrul pentru furnizarea 
serviciilor sociale prevăzute la alin. (1).

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna Crucea, judeţul 
Suceava se regăseşte în anexa nr. 11 la prezentul statut.

CAPITOLUL V
Funcţiuni economice ale unităţii administrativ-teritoriale 

ART. 13
Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din 

sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 
12 la prezentul statut.



CAPITOLUL VI
Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale

ART. 14
(1) PatrimoniulComuna Crucea, judeţul Suceava este compus din bunurile 

mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei 
Crucea, judeţul Suceava precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu 
caracter patrimonial.

(2) Aparţin domeniului public de interes local bunurile care, potrivit legii sau 
prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de 
uz sau de interes public naţional. Bunurile care fac parte din domeniul public 
sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. Următoarele bunuri fac parte 
din domeniul public al comunei:

-drumurile comunale, vicinale şi străzile, pieţele publice, comerciale, târgurile, 
oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de agreement;

-lacurile care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean;
- reţelele de alimentare cu apă, canalizare,staţiile de tratare şi epurare a apelor 

uzate,cu instalaţiile,construcţiile şi terenurile aferente;
-terenurile şi clădirile în care-şi desfăşoară activitatea consiliul local şi 

primăria,precum şi instituţiile publice de interes local;
-locuinţele sociale;
-statuile şi monumentele,dacă nu au fost declarate de inters public naţional;
-bogăţiile de orice natură a subsolului,în stare de zăcământ,dacă nu au fost 

declarate de interes public naţional;
-terenurile cu destinaţie forestieră,dacă nu fac parte din domeniul privat al 

statului şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice 
de drept privat, cimitirele comunale.

(3) Domeniul privat al comunei este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, 
altele decât cele prevăzute în domeniul public, intrate în proprietatea acesteia prin 
modalităţile prevăzute de lege. Bunurile care fac parte din domeniul privat sunt 
supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. Donaţiile 
şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local, cu votul 
majorităţii consilierilor locali în funcţie. Schimbul de imobile din domeniul privat 
al comunei se face în condiţiile legii, pe baza unui raport de evaluare, însuşit de 
consiliul local. Administrarea Consiliul local hotărăşte ca bunurile ce aparţin 
domeniului public sau privat al comunei să fie date în admnistrarea regiilor 
autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acesta 
hotărăşte cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac 
parte din domeniul privat, în condiţiile legii. Vânzarea, concesionarea şi 
închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii. In cazul în 
care consiliul local hotărăşte vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a 
comunei pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bunăcredinţă ai acestora



beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent 
construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de 
evaluare,aprobat de consiliul local. Proprietarii construcţiilor sunt notificaţi în 
termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local şi îşi pot exprima opţiune de 
cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. Consiliul local poate da 
în folosinţă gratuită, pe termen limitat,bunuri mobile şi imobile proprietate 
publică sau privată , Persoanelor juridice fără scop lucrative, care desfăşoară 
activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

CAPITOLUL VII
Serviciile publice existente

ART. 15
Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a 

Comunei Crucea, judeţul Suceava sunt furnizate de DEL GAZ GRID SA 
TÂRGU MURES

CAPITOLUL VIII
Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de 

interes public local

ART. 16
(1) Comuna Crucea, judeţul Suceava 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.

/V

(2) In situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se 
propune atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente 
istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de 
denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi 
avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea 
nr, 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes 
judeţean, se face prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local 
pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituţiile şi obiectivele în 
cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.



CAPITOLUL IX
Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi 

organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea 
administrativ-teritorială

ART. 17
(1) Comuna Crucea, judeţul Suceava 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 Crucea, judeţul Suceava acordă o atenţie deosebită proiectelor 
culturale şi educative cu caracter local, regional, naţional, european şi 
internaţional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unităţii administrativ- 
teritoriale.

(3) Comuna Crucea, judeţul Suceava 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 neguvemamentale care îşi 
desfăşoară activitatea pe raza teritorială a Comunei Crucea, judeţul Suceava se 
regăseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut.

ART. 18
(1) Pe teritoriulComunei Crucea, judeţul Suceava îşi desfăşoară activitatea

5 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 Crucea, 
judeţul Suceava se găseşte în anexa nr. 13 la prezentul statut.

ART. 19
(1) Pe teritoriul Comunei Crucea, judeţul Suceava îşi desfăşoară activitatea 

2 organizaţii sindicale sau asociaţii profesionale, după caz.
(2) Lista organizaţiilor sindicale sau asociaţiilor profesionale, după caz, care 

îşi desfăşoară activitatea înComuna Crucea, judeţul Suceava se găseşte în anexa 
nr. 13 la prezentul statut.

ART .20
(1) In comuna Crucea, judeţul Suceava îşi desfăşoară activitatea următoarele 

culte religioase: creştin ortodox şi adventist de ziua a 7-a.
(2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la 

alin. (1) se regăseşte în anexa nr. 14 la prezentul statut.



CAPITOLUL X
Participare publică

ART. 21
Populaţia din Comuna Crucea, judeţul Suceava 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;
e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul 

de organizare şi funcţionare al consiliului.

ART. 22
A

(1) In funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi 
validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr, 3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi 
completările ulterioare sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019. 
cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile 
componente ale comunei ori numai în unele dintre acestea.

CAPITOLUL XI
Cooperare sau asociere

ART. 23
Comuna Crucea, judeţul Suceava se asociază sau cooperează, după caz, cu 
persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în 
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 24
(1) Comuna Crucea, judeţul Suceava 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 Crucea, judeţul Suceava se regăseşte în anexa nr. 15 la prezentul statut.

ART. 25
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. 16 la prezentul statut.

CAPITOLUL XII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 26

Anexele nr. 1 - 16 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr......

ART. 27
Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei Crucea, 

judeţul Suceava sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a 
autorităţii deliberative.

ART. 28
Prezentul statut şi anexele acestuia, se actualizează, în funcţie de modificările 

şi completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puţin o 
dată pe an.

Preşedinte desşedjnjă 
LiviuM^rcel (fria'soyeaji#'

Contrasemnează, 
Secretarul general al comunei 

Costel Aurel Cîrciu



ANEXA 1 
la statut

Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi 
a extravilanului pe fiecare dintre localităţi

Comuna Crucea este situată în partea de Sud -  Vest a judeţului Suceava, 
la o distanţăde 35 km de oraşul Vatra Domei şi 135 km de Municipiul Suceava. 
Comuna este străbătută de râul Bistriţa, pârâul Bamarel, pârâul Crucii, pârâul 
C hirii, pârâul Leşu şi pârâul Hopaineşti.

Satele componente sunt:
S  Crucea - centrul de comună 
7 Satu-Mare -  1 km distanţă faţă de centru 

S  Cojoci - 7 km distanţă faţă de centru 
v' Chirii - 9 km distanţă faţă de
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Comuna Crucea se mărgineşte:
^  la est cu comuna Ostra 
S  la sud cu oraşul Broşteni 
v7 la vest comuna Doma Arini 
S  la nord-est cu comuna Stulpicani 
S  la nord cu municipiul Câmpulung 

Moldovenesc



Comuna Crucea este aşezată la intersecţia coordonatelor geografice de 
47°21'2" latitudine nordică 25°36'40"longitudine estică.

Comuna Crucea are o suprafaţă totală de 15 130 ha pe următoarele categorii 
de terenuri:

Teren agricol total 
1 .Teren arabil
2. Păşuni
3. Fânete

Păduri
Luciu de apa 
Căi de comunicaţii 
Curţi si construcţii

5 r> ?

Teren neproductiv

2 497 ha din care: 
37 ha 

1156 ha 
1 304 ha 

12 284 ha 
75 ha 
27 ha 
54 ha 
193 ha

ANEXA 2
Ia statut

Hidrografîa, flora, fauna şi tipul solurilor de Ia nivelul unităţii Comunei 
Crucea judeţul Suceava :

I. Hidrografîa comunei Crucea, judeţul Suceava este reprezentată de 
următoarele:

a) Râuri
Râul Bistriţa, cu o lungime de 19 km pe teritoriul comunei Crucea, judeţul 

Suceava, şi are 6 afluenţi, pe partea stângă imediat ce intră pe teritoriul comunei 
are loc confluenţa cu pârâul Chirii (1 Okm). Urmează apoi ca Bistriţa să primească 
apele pârâielor Bârnarel (15 km), pârâul Leşului (6 km), pârâul Crucii (5,1 km), 
pârâul Fierului (3 km), pârâul Hopaineşti (1 km).

b) Lacuri
Lacul Bolătău din Vf. Căpăţânii (1380 m)- Munţii Stânişoarei, cu o suprafaţa 

de 0,2 km pe teritoriul comunei Crucea, judeţul Suceava.

II. Flora comunei Crucea, judeţul Suceava este alcătuită din păduri şi pajişti 
ce reprezintă o mare bogăţie a regiuni. In general, covorul vegetal este etajat pe 
verticală, componentele sale desfaşurându-se în raport cu altitudinea.
Pădurea reprezintă 80% din suprafaţa teritoriului şi urcă până la 1600-1700 
m înălţime. Aici întâlnim bradul, pinul, Iaricea, precum şi o specie rară, ocrotită 
de lege, numită zimbrul sau tisa (Taxus baccata). De asemenea, alături de



conifere, întâlnim fagul, paltinul şi alte foioase. Iar la marginea pădurilor se 
întâlnesc murul, zmeurul şi fragul.
Pajiştile sunt alcătuite din ierburi aparţinând familiei Graminee: flrişoru, coada 
vulpii, golomatul, iarba vântului etc. In locurile umede întâlnim specii de rogoz 
şi ferigă, iar pereţii abrupţi ai stâncilor reprezintă locul preferat al florii de colţ 
(Leontopodium alpinium), specie foarte rară.

III. Fauna care trăieşte pe teritoriul comunei Crucea, judeţul Suceava este 
reprezentată, în principal, de următoarele specii: Urs brun (Ursus arctos), cerbi 
şi ciute, căpriori şi căprioare (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa) şi 
râsul (Lynx linx).
Spre poalele munţilor trăiesc vulpile, jderii, veveriţele, lupii şi iepurii. De
asemenea, sunt prezente şi o multitudine de păsări, cum ar fi: cocoşul de munte 
(Tetrao urogalus), cocoşul de mesteacăn (Lyrurus tetrix) şi corbul (Corbus 
corax).
Apele pâraielor mici şi puţin adânci, dar bine oxigenate, reprezintă biotipuri 
favorabile pentru păstrăv (Salmo trutta fario). Lostriţa (Hucho hucho) se găseşte 
şi în apele din zonă, este o specie ocrotită de lege, unele exemplare ajungând de 
1 m lungime şi aproximativ 4 kg greutate.
3) Soluri

Comuna Crucea, judeţul Suceava dispune de o mare diversitate de soluri. 
Subsolul comunei Crucea adăposteşte de veacuri substanţe utile ca: uraniu, 
cuprifere şi polimetalice. Cercetări geologice şi încercări de exploatări miniere 
din partea de sud a Bucovinei şi Moldova de Nord au început la mijlocul secolului 
al-XIX-lea. S-au găsit la Leşu Ursului minereuri complexe (pirita şi calcopirita) 
care au în compoziţia lor elemente cum ar fi: plumb, zinc, cupru, aramă, aur, 
argint şi sulf. La Pârâul Crucii şi Pârâul Leşului s-a descoperit minereu de uraniu, 
şi aramă neagră pe Pârâul Aramei. De asemenea, pe piciorul muntelui Toance 
din satul Chirii s-a descoperit plumb şi piatră cu argint. Merită de menţionat şi 
izvorul de ape minerale cu sulf de la Galeria 17 (cătun Şarpele).

ANEXA 3 
la statut

Datele privind înfiinţarea comunei Crucea, judeţul Suceava prima atestare 
documentară, precum şi evoluţia istorică:

Prima menţiune scrisă despre existenta satelor Cojoci si Chirii se află în 
documentele bisericeşti, datând de la 1676, dar cea mai veche menţiune 
documentară datează din anul 1488 când Ştefan cel Mare a donat aceste locuri 
ctitoriei sale de la Voronet, mărturie fiind chilia de pe Rarău care a aparţinut lui 
Daniil Sihastrul.



rs

In acele vremuri îndepărtate, călugării sihastri au făcut pe «Pîrîul Pustiu» care 
izvorăşte de sub Tamita, un mic adăpost cu o cruce mare de lemn de brad, ca 
semn de recunoaştere.

Mai târziu, locul a fost folosit de haiducii care îsi dădeau întâlnire pe pârâul 
cu cruce, devenind astfel, «Pîrîul Crucii», drept pentru care si-a luat numele si 
prima aşezare de aici, CRUCEA.

Până după anul 1870, satele Crucea, Cojoci si Chirii formau comuna Crucea, 
după care, în perioada stăpânirii Casei Regale s-au unit cu comuna Brosteni.

ANEXA 4
Ia statut

Componenţa şi structura populaţiei comunei Crucea, judeţul Suceava - 
defalcate pe localităţi componente:

Comuna Crucea are o populaţie de 1964 locuitori distribuită astfel:
1. Sat Crucea cu o populaţe de 1083 locuitori, 532 persoane de sex 

masculin şi 551 personae de sex feminin ;
2. Sat Satu Mare cu o populaţe de 354 locuitori, 164 persoane de sex 

masculin şi 190 personae de sex feminin ;
3. Sat Cojoci cu o populaţe de 245 locuitori, 128 persoane de sex 

masculin şi 117 personae de sex feminin ;
4. Sat Chirii cu o populaţe de 282 locuitori, 146 persoane de sex 

masculin şi 136 personae de sex feminin ;
Toţi locuitorii comunei sunt de etnie română.

Distribuţia populaţiei pe sate şi sex

CRUCEA SATU MARE COJOCI CHIRIL

■  Masculin Feminin Total



ANEXA 5.a 
la statut

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor 
aleşilor locali de la nivelul Comunei Crucea, judeţul Suceava precum şi 
apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992.

PRJMAR/PREŞEDINTE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN
a) Mandatul 1992-1996

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Furcoi Maria 20.08.1937 FSN 1992-1996

b) Mandatul 1996-2000

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Hopic Gheorghe 17.01.1955 PDSR 1996-2000

c) Mandatul 2000-2004

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Bîrgauanu Constantin 29.04.1958 APR 2000-2004

d) Mandatul 2004-2008

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Bîrgauanu Constantin 29.04.1958 PSD 2004-2008

e) Mandatul 2008-2012

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Rusu Dorin 05.01.1968 PNL 2008-2012

f) Mandatul 2012-2016

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Rusu Dorin 05.01.1968 USL 2012-2016

g) Mandatul 2016-2020

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Rusu Dorin 05.01.1968 PSD 2016-2020



h) Mandatul 2020-prezent

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Rusu Dorin 05.01.1968 PSD 2020-prezent

ANEXA 5.b 
la statut
Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor 

aleşilor locali de la nivelul comunei Crucea, judeţul Suceava, precum şi 
apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992.

I. CONSILIERI LOCALI
I Mandatul 1992-1996

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Apetroae Ana 21.04.1941 FSN 1992-1996
2. Boariu Elena 20.05.1953 PDAR 1992-1996
3. Bontea Liana-Mirela 15.05.1961 FSN 1992-1996
4. Droancă Petru 19.06.1939 PDAR 1992-1996
5. Holobîcă C. Ion 22.06.1930 FSN 1992-1996
6. Parpucea Gheorghe 05.05.1945 FSN 1992-1996
7. Palade Radu-Dănuţ 01.02.1951 MER 1992-1993
8. Simionescu Petru 20.06.1944 FSN 1992-1996
9. Străilaş Gheorghe 05.04.1924 FSN 1992-1996
10. Vasiliniuc Maria 22.12.1958 INDEPENDENT 1992-1996
11. Vleju N. Gavril 01.11.1942 FSN 1992-1996
12. Zetu Vasile 17.01.1949 MER 1992
13. Candrea Gheorghe 28.04.1931 MER 1993-1996
14. Bîrgăuanu C-tin 29.04.1958 PDAR 1992-1996

II. Mandatul 1996-2000

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Vleju V. Ion 03.10.1934 PDSR 1996-2000
2. Prahuza 1. Mîhai 21..09.1962 PDSR 1996-2000
3. Habta C-tin 25.12.1941 PDSR 1996-2000
4. Tofan Aurel 28.09.1928 PDSR 1996-2000
5. Droanca Petru 19.06.1939 PDAR 1996-2000
6. Bîrgăuanu C-tin 29.04.1958 PDAR 1996-2000
7. Furcoiu Maria 20.08.1937 USD(PD) 1996-2000
8. Bumbu Grigore 15.02.1959 PRM 1996-2000
9. Drozman Ghe. Petru 18.06.1949 Independent 1996-2000
10. Bumbu Crina 07.08.1967 Independent 1996-2000
11. Drozman Ghe. Ion 30.01.1962 Independent 1996-2000



Mandatul 2000-2004

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada

0 1 2 3 4
1. Rusu Dorin 05.01.1968 APR 2000-2004
2. Cojoc Pintilie 11.12.1964 APR 2000-2004
3. Păvăleanu Marcel 28.07.1962 APR 2000-2004
4. Hopic Gheorghe 17.01.1955 PDSR 2000-2004
5. Tofan Aurel 28.09.1928 PDSR 2000-2004
6. Boariu Elena 20.05.1953 PDSR 2000-2004
7. Bumbu Crina 07.08.1967 PNL 2000-2004
8. Prahuza Constantin 16.05.1951 PNL 2000-2004
9. Drozman Petru 18.06.1949 PD 2000-2004

10. Rusu Mircea 13.08.1963 PRM 2000-2004
11. Zetu Elena 09.05.1952 UFD 2000-2004

IV. Mandatul 2004-2008

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Boariu Elena 20.05.1953 PSD 2004-2008
2. Bumbu Crina 07.08.1967 PNL 2004-2008
3. Hopic Gheorghe 17.01.1955 PNG 2004-2008
4. Palade Radu Danuţ 01.02.1951 PSD 2004-2008
5. Panac Constantin 27.02.1967 PUR 2004-2008
6. Parpucea Gheorghe 05.05.1945 PSD 2004-2008
7. Prahuza Constantin 16.05.1951 PNL 2004-2008
8. Rusu Dorin 05.01.1968 PNL 2004-2008
9. Rusu Mircea 13.08.1963 PRM 2004-2008

10. Tofan Aurel 28.09.1928 PSD 2004-2008
11. Vasilînîuc Vasile 01.01.1956 PD 2004-2008

V. Mandatul 2008-2012

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Bîrgăuanu Constantin 29.04.1958 PSD 2008-2012
2. Bărsanu Constantin 20.12.1970 PNL 2008-2012
3. Boariu Elena 20.05.1953 PSD 2008-2012
4. Cojoc Ion 17.08.1974 PNL 2008-2012
5. Craşoveanu Adriana 04.01.1969 PNL 2008-2012
6. Crăciun Petru 01.07.1956 PDL 2008-2012
7. Hopic Gheorghe 17.01.1955 PNG 2008-2012
8. Parpucea Gheorghe 05.05.1945 PSD 2008-2012
9. Prahuza Constantin 16.05.1951 PNL 2008-2012

10. Prahuza Mihai 21.09.1962 PDL 2008-2012
11. Vasiliniuc Vasile 01.01.1956 Independent 2008-2012

VI. Mandatul 2012-2016

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4



1. Bîrgăuanu Constantin 29.04.1958 USL 2012-2016
2. Boariu Elena 20.05.1953 USL 2012-2016
3. Bîrsanu Constantin 20.12.1970 USL 2012-2016
4. Bumbu Crina 07.08.1967 PDL 2012-2016
5. Cojoc Ion 17.08.1974 USL 2012-2016
6. Crăciun Petru 01.07.1956 PP-DD 2012-2016
7. Drozman Alexandru 11.10.1964 PDL 2012-2016
8. Palade Radu-Dănuţ 01.02.1951 USL 2012-2016
9. Prahuza Mihai 21.09.1962 USL 2012-2016
10. Prahuza Constantin 16.05.1951 USL 2012-2016
11. Aiftimiei Constantin 

Siminel
29.04.1971 USL 2012-2016

VII. Mandatul 2016-2020

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Aiftimiei Constantin 

Siminel
29.04.1971 PSD 2016-2020

2. Bîrgăuanu Constantin 29.04.1958 PSD 2016-2020
3. Bîrsanu Constantin 20.12.1970 PSD 2016-2020
4. Cojoc Ion 17.08.1974 PSD 2016-2020
5. Craşoveanu Liviu Marcel 22.08.1965 PNL 2016-2020
6. Droancă Delia-Nicoleta 18.09.1978 PSD 2016-2020
7. Nicolescu loan 06.01.1969 PNL 2016-2020
8. Palade Radu Danut 01.02.1951 PSD 2016-2020
9. Prahuza Mihai 21.09.1962 PSD 2016-2020

10. Prahuza Constantin 16.05.1951 PSD 2016-2020
11. Tauşer Carol 21.11.1974 PSD 2016-2020

VIII. Mandatul 2020-prezent

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Aiftimiei Constantin 

Siminel
29.04.1971 PSD 2020-prezent

2. Bîrgăuanu Constantin 29.04.1958 PSD 2020-prezent
3. Bîrsanu Constantin 20.12.1970 PSD 2020-prezent
4. Cojoc Ion 17.08.1974 PSD 2020-prezent
5. Craşoveanu Liviu Marcel 22.08.1965 PNL 2020-prezent
6. Candrea Daniela-Mihaela 01.08.1979 PSD 2020-prezent
7. Droancă Delia-Nicoleta 18.09.1978 PSD 2020-prezent
8. Lăzăruţ Valentin 29.09.1972 PNL 2020-prezent
9. Nicolescu loan 06.01.1969 PNL 2020-prezent

10. Prahuza Constantin 16.05.1951 PSD 2020-prezent
11. Tauşer Carol 21.11.1974 PSD 2020-prezent



II. VICEPRIMARI
a) Mandatul 1992-1996

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Holobîca C.lon FSN 1992

b) Mandatul 1996-2000

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Bîrgăuanu Constantin 29.04.1958 PSD 1996-2000

c) Mandatul 2000-2004

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Rusu Mircea 13.08.1963 PRM 2000-2004

d) Mandatul 2004-2008

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Rusu Dorin 05.01.1968 PNL 2004-2008

Mandatul 2008-2012

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Prahuza Constantin 16.05.1951 PNL 2008-2012

e) Mandatul 2012-2016

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Prahuza Constantin 16.05.1951 USL 2012-2016

f) Mandatul 2016-2020

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Prahuza Constantin 16.05.1951 PSD 2016-2020

g) Mandatul 2020-prezent

Nr. crt Nume si prenume Data naşterii Apartenenţa politică Perioada
0 1 2 3 4
1. Tauser Carol 21.11.1974 PSD 2020-prezent



ANEXA 6 
la statut

Procedura privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Comunei", 
respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Crucea"

ART. 1
Titlul de "Cetăţean de onoare al Comunei Crucea", denumit în continuare 

Titlu reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al 
Comunei Crucea .

ART. 2
Certificatul de "Fiu/fiică al/a Comunei Crucea.", denumit în continuare 

Certificat reprezintă distincţia acordată de către Consiliul Local al Comunei 
Crucea persoanelor născute în comuna Crucea, 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 Crucea şi a imaginii acestuia;
b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele 

comunei Crucea, 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 Crucea;



d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare 
etc.), au produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor 
comunei Crucea;

e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor 
ulterioară au un aport la realizarea unei imagini pozitive a comunei Crucea în 
lume;

f) sportivi din comuna Crucea care au obţinut rezultate deosebite în 
competiţii sportive internaţionale;

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

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 unitatea administrativ-teritorială 
respectivă.

(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 unităţii 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 şedinţă ordinară 
sau extraordinară.

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se 
adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor consiliului local sau judeţean, 
după caz.



(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada 
mandatului în curs.

(9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei Crucea în cadrul 
şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local Crucea .

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Crucea în 
cadrul unei festivităţi care se organizează de către primar .

ART. 9
Inmânarea Titlului se realizează după cum urmează:
a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare;
b) primarul comunei Crucea prezintă referatul de aprobare care a stat la baza

propunerii Hotărârii Consiliului Local nr............*1);
c) primarul comunei Crucea înmânează diploma de "Cetăţean de onoare al 

Comunei Crucea " 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 Crucea.
* 1) Se va completa cu numărul hotărârii consiliului local prin care s-a adoptat 

acordarea Titlului.
ART. 10
Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Comunei Crucea 

la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul 

Consiliului Local al Comunei Crucea sau în care acesta este coorganizator;
c) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive 

organizate de instituţiile aflate în subordinea consiliului local;
d) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local al Comunei Crucea .
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 incompatibilităţiie prevăzute la art. 7 

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

natură comunei Crucea, judeţul Suceava, locuitorilor săi sau ţării.
ART. 13
Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Crucea, după 

următoarea metodologie:



a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Crucea 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 Crucea.
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 unităţii administrativ-teritoriale 
respective.

ART. 17
Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit 

brevet, semnat de către primarul comunei Crucea .

ANEXA 7 
la statut

Reţeaua rutieră

A. Drumuri naţionale secundare
Drumul national DN 17B cu o lungime de 19 km pe teritoriul comunei Crucea, 

judeţul Suceava.
B. Drumuri de interes judeţean
Drumul judeţean DJ 175 A ChiriLRarău-Pojorâta pe 12 km„TransrarăuT\ 

pe teritoriul comunei Crucea Judeţul Suceava.
C. Drumuri de interes local
I. Drumuri comunale
1. Drumul comunal DC 78 A cu o lungime de 4,1 km pe teritoriul comunei 

Crucea, judeţul Suceava.
2. Drumul comunal DC 78 B cu o lungime de 1,2 de km pe teritoriul comunei 

Crucea, judeţul Suceava.
II. Străzi
Comuna Crucea , dispune de un număr de 34 de stăzi cu o lungine totală de 

21 km .



ANEXA 8 
Ia statut

Principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, 
sănătăţii, asistenţei sociale,

I. Instituţii din domeniul educaţiei şi cercetării

1. Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII Crucea ;
2. Grădiniţă cu program normal Crucea
3. Grădiniţă cu program normal Cojoci

ANEXA 9 
la statut

I. Instituţii din domeniul culturii

1. Căminul Cultural Crucea
2. Căminul Cultural Chirii

II. Manifestări culturale de pe raza Comunei Crucea, judeţul Suceava:

1. 8 martie masa festivă „Ziua Femeii” organizată de asociaţia de prietenie 
Crucea -Zoersel;

A

2. Ziua eroilor -  organizată anual în ziua de „InalţarareaDomnului” cu o 
expoziţie de fotografie veche;
3. Ziua Comunei - organizată anual în prima dumnică din luna septembrie;
4. „Mic dejun cu prietenii belgieni” organizat în prima duminică din 
decembrie organizată de asociaţia de prietenie Crucea -Zoersel;
5. Spectacol de cântece şi colinde „ Acasă de Crăciun”.

Anexa 10 
la statut

III. Instituţii din domeniul sănătăţii
- Dispensar medical sat Crucea;
- Cabinet stomatologic sat Crucea.
- Farmacie DIACRIS SRL sat Crucea



Anexa 11 
la statut

IV. Instituţii din domeniul asistenţei sociale 
In comuna Crucea sunt asigurate servicii de asistenţă socială primară prin 

compartimentul de asistenţă social din cadrul Primăriei comunei Crucea pentru 
următoarele tipuri de servicii: venit minim garantat, alocaţie de susţinere a 
familiei, ajutor pentru încălzirea locuinţei, tichete pentru sprijin educational, 
acordare grad de încadrare în handicap,ajutoare de urgenţă.

ANEXA 12
la statut

Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din 
sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură

1 . Compania Naţională a Uraniului-S.A- Sucursala Suceava -  minerit- 
extragere uraniu

2. Regia Naţională a Pădurilor -Ocolul Silvic Crucea - silvicultură- forestier;
3. Debitare material lemnos -4 societăţi;
4. Comerţ -  13 agenţi economici;
5. Servicii - 4 agenţi economici;
6. Turism - 2 agenţi economici

ANEXA 13 
la statut

Principalele entităţi privind societatea civilă, respectiv partidele politice, 
sindicatele, cultele, instituţiile de utilitate publică, precum şi celelalte 
organizaţii nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că 
funcţionează la nivelul unităţii administrativ-teritoriale

I. Principalele partide politice:
- Partidul Social Democrat
- Partidul Naţional Liberal
- Partidul Alianţa Pentru Unirea Românilor
- Partidul Uniunea Salvaţi Romania
- Partidul Pro România

II. Principalele organizaţii sindicale sau asociaţii profesionale



- Sindicat exploatare şi preparare uraniu;
- Alianţa Sindicatelor din învăţământ Suceava afiliat FSLI.
Anexa 14
la statut

III. Cultele religioase
- Biserica ortodoxă „ Sfântul Nicolae” -sat Cojoci;
- Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” -sat Satu Mare;
- Mănăstirea ortodoxă „ Adormirea Maicii Domnului” Rarău.
- Biserica adventistă de ziua a-7-a -sat Chirii;

Anexa 15
la statut
Lista cu denumirea înfrăţirilor,

/ \

1. înfrăţire cu comuna Zoersel-Belgia ;
2. înfrăţire cu comuna Moutier-Elvetia;

9 9 7

Asocierile încheiate de Comuna Crucea, judeţul Suceava:
- Asociaţia ansamblu„Bistriţeanca”
- Asociaţia de prietenie Crucea -  Zoersel
- Asociaţia Comunelor din România
- Asociaţia Localităţilor cu Utilităti Nucleare

9 9 9

- Asociaţia Judeţeană de Apa şi Canal Suceava
- Asociaţia de Gestionare Intercominitară a Deşeurilor Suceava

9 9

- GAL -  Bazinul Domelor 
Anexa 16
la statut

Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se 
asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente 
de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii

Nr.
crt

Denumirea 
programului 
proiectului sau 
activităţii ,după caz

Descrierea elementelor de identitate locală 
de natură culturală istorică, obiceiurilor, 

tradiţiilor care se 
promovează/consolidează

Perioada care 
se realizează

1 Ziua Comunei Se organizează cu scopul promovării 
tradiţiilor şi obiceiurilor populare din 
zonă.Această manifestare reuneşte 
locuitorii comunei şi interpreţi de muzică 
popular din diferite zone ale ţării.

Prima
duminică din 

luna
septembrie a 
fiecărui an

Preşedinte de şedinţă 
Livhli Maxell £iăsovean&

Contrasemnează, 
Secretarul general al comunei 

Costel Aurel Cîrciu


