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CAPITOLUL I

In temeiul Legii privind Administratia Publica Locala № 436-XVI din 28. 
12. 2006 se aproba statutul satului §erpeni raionul Anenii Noi , de care 
autoritatile APL ( consiliul comunal, primarul) se conduc in activitatea lor.

CAPITOLUL II
^ Norme §i date despre sat

ART. 2

Satul §erpeni este situate in partea de sud -  vest al Republicii Moldova, 
pe malul drept al riului Nistru La ziua de azi satul nu -  §i are simbolica 
sa.

ART. 3

Satul §erpeni se margine§te cu satele Puhaceni in partea nordica §i 
Speia la sud -  vest la distanta de 5 -  7 km.

Primele informatii despre a^ezarea satului §erpeni din timpuri 
stravechi le contin doua monede ale imperiului Roman , care au fost 
gasite pe teritoriul satului. Despre aceasta se scrie in cartea lui A. 
Nudeliman “Ocerchi istorii monetnogo obra§cenia dnestrovscom ~ prutscom 
reghione “ .

Primul document despre sat a fost scris in anul 1480. El a fost dat 
de §tefan cel Mare la doi boieri Cupciu §i Sprinceana cu dreptul la 
mo§ie. Insa acest document este indoielnic . Mai apoi in anul 1517 
§tefanuta-Voda daruie§te mo§ia lui Cuma Ganescu ( zis §arpe). Marele 
istoric roman Nicolae Iorga in cartea sa cu privire la istoria romanilor, 
pag. 31 scria : “ §arpe Postelnicul, cunoscutul rebel impotriva lui §tefanita 
Voda,avea mo§ie la Puhaceni §i la satul zis dupa numele sau §erpeni, 
care fura apoi unite intr-o singura stapinire
In anul 1523 §arpe Postelnicul se ridica Impotriva lui §tefanita- Voda §i 
fuge in Polonia, ^

Mo§ia satului este impartita intre cele patru fiice ale lui Cozma.
Pina in anul 1821 mo$ia satului a apartinut la mai multi vestiti boieri 
legati prin rudenie cu Cozma §arpe §i Stamate Stolnicul. Dupa 1821 
mo§ia satului a apartinut marelui boier Nicolae Iordache Leonard care a



:Siapinit~o pina in anu!1917. Iar de la 1917 §i pina in 1940 mo§ia 
safiilui a fost sub supravegherea lui Dmitrie Pisarrevschi proprietar al 
mesiei Leonard.

Atestarea documentary despre locul, unde a aparut mai tirziu satul -  
anul 1417, pe timpul domniei lui §tefan cel Mare.

Atestarea documentary despre sat, 1470 -  eonfirmat cu precizie , in
timpul domniei lui §tefanuta Voda.

Л

Domnitorii Moldovei . In posesia carora a fost satul 
$tefan cel Mare 
§tefanita Voda 
GheorgheJ^tefan 
Antiop Cantemir 
Mihai Sturza

ART. 4

Satul §erpeni este situate la distanta de 25 km de centrul raional §i la 65 
km de capitala Republicii Moldova - ora§ul Chisinau.

ART. 5

Fondul funciar al satului il constituie 4342 ha terenuri, inclusive:
a) terenurile localitatii 284 ha
b) terenurile fondului silvic 910,01 ha

c) terenurile fondului apelor 420,18 ha
d) terenurile cu destinatie agricola - 2264,7 ha
e) loturi pe linga casa 194 ha
f) terenuri proprietate privata 1417 ha
g) gradini - 278 ha
h) retele, strazi - 61,31 ha
i) terenuri cu destinatie speciala(social culturale) - 104,63 ha
j) rezerva primariei - 366,13 ha

ART. 6

Populatia satului §erpeni constituie 3707 locuitori, inclusiv 12800 
moldoveni, 2350 rusu, 2100 ucraineni, 700 alte nationalitatiPlecati peste 
hotare -  423 oameni. Se numara 1142 case de locuit.



Administratia publica a localitatii este organizata §i se realizeaza in baza 
priincipiilor prevazute de Legea privind administratia publica locala §i cu 
particularitatile stabilite de prezentul statut.

Satul §erpeni este administrat in conformitate cu Legile privind oraganizarea 
administrativ- teritoriala a R. Moldova, privind administratia publica locala si 
cu prezentul statut.

In teritoriul satului administratia publica se intemeiaza pe priincipiile 
autonomiei locale, "descentralizarii treptate a serviciilor publice, eligibilitatii 
autoritatilor administratiei publice locale §i consultarii cetatenilor in 

j problemele legate de interes deosebit,
l
( Competenta, cu care sunt investite autoritatile administratiei publice ale 
[ satrului este deplina §i integra. Ea nu poate fi contestata sau limitata de nici о 
| autoritate publica ierarhic superioara decit in conditiile legii.

Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia in 
1 teritoriu satului sunt:

1. Consiliul satesc ca autoritatea colegiala, deliberativa, aleasa in vedere: 
solutionarii problemelor de interes local

2. Primarul ca autoritate executiva , aleasa prin vot universal, egal, 
direct, sedret §i liber exprimat.

ART. 8 CONSILIUL SATESC

Components constituirea §i atributiile Consiliului satesc sint reglementate 
de Legea privind administratia publica locala §i Regulamentul privind 
constituirea §i functionarea Consiliului local $erpeni

ART. 9 PRIMARUL SATULUI

Alegerea , validarea §i invalidarea mandatului, demiterea primarului satuli 
sunt reglementate de Legea privind administratia publica locala §i Codul 
electoral.



Goiisiliului Local.
■ frimarul impreuna cu aparatul de lucru formeaza primaria-organul executiv al

x. io p r im  Ar ia

IXJfenirea §i eliberarea din functie a personalului din aparatul primariei se race 
liAjtfe catre primar in conditiile legii.

f Functionarilor din aparatul primariei li se aplica prevederile Legii serviciului 
| public.
ft- '
i Consiliul L.ocal aproba Regulamentul de organizare §i functionare a 
; aparatului, stabile§te competentele §i atributiile personalului m conditiile 
i prevazute de lege.

|: Sediul primariei este о cladire cu doua nivele situata in central satului, 
l este arborat simbolica statului drapelul tricolor al Republicii Moldova.

Baza economica a primariei о constituie patrimoniul satului , care serve^R 
drept sursa de obtinere a veniturilor §i de satisfacere a necesitatilor social-

CAPITOLUL III

Serviciile publice sate§ti

ART. 11

Consiliul satesc organizeaza la propunerea primarului serviciile publice in 
principalele domenii de activitate potrivit specificului §i necesitatilor in limita 
mijloacelor fmanciare de care dispune.

Numirea §i eliberarea din functie a personalului din serviciile publice se face 
de catre conducatorii acestor servicii.

CAPITOLUL IV
Administrarea bunurilor §i a flnantelor publice

ART. 12



economice ale populatiei.

ART. 13

Patrimoniul satului se constituie din:

a) Bunuri mobile §i imobile administrate de administratia publica.

b) Intreprinderi, institute §1 organizatii de stat din teritoriu, care satisfac 
nemijlocit necesitatile populatiei.

c) Bunuri create '̂sirtl procurate de administratia publica m baza mijloacelor ce 
le apartin.

d) Alte acte juridice, cai , modalitati legale.

ART. 14

Consiliul local detine dreptul de proprietar al bunurilor satului. Toate 
bunurile sunt supuse inventarierii anuale.

Primaria ora§ului are dreptul de posesiune ? folosinta §i administrarea a 
patrimoniului satului in conformitate cu legislatia in vigoare §i cu decizia 
Consiliului Local.

Administratia publica conduce in comun cu organele raionale de specialitate, 
ramurile economiei din teritoriul in baza imbinarii metodelor economice de 
administrate teritoriala §i celor de reglementare directa de catre stat a 
activitatilor economice §i a altor activitati

Resursele fmanciare ale satului se constituie din mijloacele bugetare, 
extrabugetare §i de alte surse prevazute de lege.

Relatiile dintre administratia publica §i intreprinderile , institutiile §i 
organizatiile cu diferitedipuri de proprietate se bazeaza pe:

a) . Delimitarea drepturilor §i obligatiilor administratiei publice, 
intreprinderilor,- institutiilor, organizatiilor §i colectivelor lor de munca.

b) . Dezvoltarea relatiilor economice intre agentii economiei §i administratia 
publica pe baza contractuala reciproc avantajoasa.



ART. 15

Veniturile §i cheltuielile sunt prevazute in bugetul primariei satului pentru 
fiecare an financial* §i aprobate de Consiliul ora§enesc.

ART. 16

Finantele primariei §erpeni se administreza in conditiile prevazute de 
lege, conform principiilor autonomiei locale. Primarul este ordonator 
principal de credite. Consiliul satesc aproba bugetul local, virarile de 
credite §i modufode utilizare a fondului de rezerva.

ART. 17
f

Conform prevederilor art. 14 p. 2 lit. (n)din Legea privind administratia 
\ publics localaNr. 436-XVI din 28 -  12 -2006, Legii Nr. 186-XIII* din 

19-07 -1994 cu modificarile ulterioare privind taxele locale , Consiliul 
satesc concomitent cu adoptarea bugetului local stabileste §i cotele 
taxelor locale, care sunt incasate integral la bugetul local.

In primaria §erpeni se percep urmatoarele taxe locale:
• Taxa pentru amenajarea teritoriului;
• Taxa pentru unitatile comerciale §i /sau de prestare de servici
• Taxa de organizare a licitatiilor;
• Taxa pentru eliberarea diferitelor certificate 5 adeverinte , 

extrase etc.
• Taxa de amplasare a publicitatilor.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

ART. 18

Deciziile §i dispozitiile administratiei publice suntobligatorii pentru toate 
persoanele fizice §i juridice care locuiesc sau activeaza pe teritoriul ora§ului.



ART. 19
i a

In conformitatem-:Iig^{^vind administrate pulica locala titlul  ̂С ш р  
I de onoare” а.ошрйш.зе acorda oricarui cetatean indiferent de local ie  
: re§edinta а aces&i^pmtei merite deosebite in viata politica, есш ош к!

sociala §i cuIlpux2Jaa--6ra§ului.

Drepturile-de^fie se bucura cetateanul de onoare a orasului simf stabiiite d 
Consiliui ^tesc'fe'.mod concret.

Retragerea dBtiltii de ,.Cetatean de onoare” se face pentru faptele care aduc 
prejudkai-dea№feEfii §i prestigiului colectivitatii, intereselor economice, soc 

i §i cntoMafe-aleora^ului.

} А Ш Ш . '

'Infomtarea publicului despre activitatea consiliului satesc se va infa; 
'p is  .publicarea §i afi§area in locuri publice a deciziilor consiliului sate 

j:. '--'-De asemenea un mijloc sigur de informare poate servi §i zi;
; raionaFDrapelul muncii”.

? ART. 21

Cetatenii satului sunt consultati prin referendum in problemele de interes 
C deosebit in conditiile stabilite de lege, precum §i de adunari ale cetatenilor.

Convocarea adunarilor se face prin aducerea la cu.no§tinta publica a scopulu 
dateL timpului §i locului desfa§urarii adunarii.

f---'Atfaakea-.cetatenilor este deliberative in prezenta majoritatii cetatenilor sau 
?; --reprezeiitaii|ilor eudreptdevot §i adopta hotariri cu simpla majoritatede 
■ -votori a celorprezeriti. - я

Lucrarile adunarii cetatenilor se consemneaza intr-un proces verbal, in bazs 
: caruia se emite о decizie a Consiliului satesc, care in termen de 10 zile est 
■: adusa la cuno^tinta cetatenilor.

1 ART. 22 '•

Adunarea pe strazi este un mijloc.de consultare cu cetatenii , unde 
fiecare consilier convoaca locuitorii de pe sectorul de care este 
responsabil §i examineaza problema aparuta, luind о decizie care e



consemnata intr- im de consilierul vizat §i
secretarul adunarii.

Deciziile luate ^..jsas^ew^s^saa^'^i-se ia о decizie unica.

ART. 23

Adminis1xatia pubiicaia-OTMii|iiK-.fe^;pialestabili relatii de colaborare, 
cooperare §i fratemizaie;-oi-^ttMiM:S^fere din strainatate,

Satul §erpeni pe b a z a b e ti^ |^ f tl^ ^ S g S ^ .a so c ie z e  cu alte localitati §i 
agenti economic!: realizarii §i
exploatarii unor A

Satul §erpeni in conditiile legii esfa 'in-i®egi-.si adere la asociatiile unitatilor 
administrativ-teritoriale, mclusiv ЬмйшйшЙ&;111'5Сори1 protectiei §i 
promovarii unor interese comone, А-уАА л

ART. 24

Litigiile, care apar in activitatea admmisMiei poblice se solutioneaza in 
judecata sau arbitraj.
Л. ; :: У ' V ' V .  у e # 4

In aparatul administratiei publice nu.pot-fi:fiMiii^c:si mrpot activa oragnizatn 
ale partidelor §i ale mi§carilor sociabpoifi&l

ART. 25

Statutul satului §erpeni intra in vigoare laiMnaprobarii


