Anexă la H.C.L. nr. 22/26 martie 2020

STATUTUL COMUNEI BUGHEA DE JOS,
Județul ARGEȘ
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Art.1 Potrivit prevederilor art.129 pct.3, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
consiliul local aprobă statutul comunei.
Art.2 Prezentarea generala
(1) Comuna Bughea de Jos este atestată documentar din anul 1549 când la 5 martie este
mentionata ca sat în actul prin care Mircea Ciobanul întărește unor boieri mai multe proprietăți
moștenite. Satul Bughea de Jos a fost mahala a orașului Câmpulung pâna în anul 1926 când a
devenit comună de sine stătătoare cu administratie proprie. Dupa informatiile etimologice numele
comunei Bughea de Jos deriva de la cuvântul de origine slava „ bug” care înseamna râpa,
explicabil prin numarul mare de râpe din localitate.
În trecut comuna nu a figurat cu aceasta denumire ai nu a avut forma actuala. În documente
scrise, vechi, datorita „malurilor” (ridicari de pamânt) apare sub denumirea de „Mahalaua MaluMalu de Jos” situată în sud-estul comunei Malu de Sus, ambele situate în centrul comunei
Ochesti, denumire ce a fost data dupa ochiurile de apa ce predomina în lunca Râului Bughea si
Curelari, denumire data de la ocupatia principala a locuitorilor.
În Ochești aveau moșii si boierii greci Iordache și Grigore Grecu. În anul 1819 fiul lui
Grigore Grecu, Costea Grecu-Ghizdavăț obține de la domnitorul Alexandru Șuțu carte de boerie,
fiind considerat boer de neam. Urmașii acestuia au locuit în Malu de Jos contriubuind la
ridicarea bisercii de la Hulubești.
În anul 1838, în cartografia făcută la nivelul orașului Câmpulung apare Mahalaua Bughea
de Jos, singura cu culoare verde, cu cca 138 familii, iar în 1881 se înființează aici prima școală.
În urma decretului regal din 7 octombrie 1925 care reglementa o nouă împartire
administrativ-teritoriala a țării, locuitorii mahalalelor Bughea de Sus, Bughea de Jos si Malu, s-au
desprins de orașul Câmpulung și au format comuna Bughea care, începând cu anul 1926 avea
primăria la Bughea de Jos.
În anul 1928 Bughea de Sus formează comună separată, iar satele Bughea de Jos și Malu
formează comuna Bughea de Jos, pâna la 01 ianuarie 1930, când se formează o comună de centru
la Bughea de Jos - formată din satele Bughea de Jos, Bughea de Sus, Albești, Cîndesti și Malu. În
anul 1931 se reînfiintează comunele Bughea de Jos, Malu, Bughea de Sus, Albești. În 1932 satul
Malu devine comună separată iar din 1946 se alipește ca sat la comuna Godeni.
Bughea de Jos ramâne comuna pâna în ianuarie 1989 , când este deființată rămânând sat
alipit la comuna Albeștii de Muscel, centrul fiind Bughea de Sus. În anul 1990 se reînfiintează
comuna Bughea de Jos.
Ocupațiile principale ale locuitorilor erau prelucarea pilelii, a lemnului, confectionarea de
„pâslari”, meștesuguri care s-au dezvoltat și datorită apropierii față de oraș, mai ales că aceștia
făceau parte din „Obștea Moșnenilor Câmpulungeni” și au dat nume ce se regăsesc și astaăzi în
comună: „Curelaru; Lemnaru; Pâslaru”.

(2) Evoluţia istorică a localităţii Bughea de Jos:
-

La sfârșitul secolului al XIX-lea, actualul sat era o parte a mahalalei Bughea
a Câmpulungului.

-

În 1931, mahalalele sud-vestice au fost desprinse administrativ din corpul orașului,
formându-se comuna Bughea de Jos, cu satele Bughea de Jos și Malu.

-

În 1950, comuna a fost arondată raionului Muscel din regiunea Argeș. În 1968, ea a trecut
la județul Argeș, satul Malu trecând între timp la comuna Godeni

(3) Rangul comunei Bughea de Jos, stabilit potrivit prevederilor Legii nr.351/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional -Secţiunea a IV -a-reţeaua de localităţi,
este următorul:
- Satul Bughea de Jos
Art.3 Organizarea spaţial: Comuna se intinde pe o suprafaţă de 24,10 Km 2 , fiind structurată :
teren arabil 87 ha , 325 ha pășuni , 478 ha fânețe, 74 ha livezi , păduri 1312 ha , 41 ha terenuri cu
ape , 35 ha căi de comunicatii , 53 ha terenuri ocupate cu constructii și curți, 5 ha terenuri
degradate și neproductive
Reţeaua de drumuri şi străzi însumează 35 km drumuri comunale şi DJ 732 –C care
străbate axial comuna Bughea de Jos din Câmpulung spre comuna Godeni pe o distanţă de
5,29 Km.
(1) Suprafata comunei este de 24,10 ha
Intravilan: 355 ha
Extravilan: 2045,10 ha
(2) Drumuri: Lungimea totala a drumurilor publice este de 48,164 km, din care:
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Drum comunal - 8,733 km
Drum satesc – 26,726 km
Drum agricol- 7,610 km
Drum Forestier – 5095 km ,
2a - Asfaltate :4,43 Km drum judeţean;
9,3 Km drum comunal;
2b - Neasfaltate : 0,86 Km drum judeţean
20,86 Km drum comunal
(3)Utilităţi: comuna dispune de:
- retea de distributie a apei potabile cu o lungime de 28 Km în zonele
Centru, Hulubeşti, Pleșa , Mlăci şi Poenandre;
- reţea de distribuţie a energiei electrice cu o lungime totală de 46 Km la care
sunt racordate toate gospodariile.Iluminatul stradal este asigurat pe întregul teritoriu al comunei.
- reţea de telefonie fixă cu 56 de posturi telefonice la care sunt racordate
toate cele trei sate;
- televiziune prin cablu introdusă în toate satele comunei;

- internet prin cablu ( furnizat de Romtelecom și Akta) care însumează 135
abonaţi;
- serviciu public de gospodărire comunală cu 6 de angajaţi;
Art.4.- Prezentarea geografică :
(1) Comuna Bughea de Jos se află în nord-estul județului, în zona subcarpatică a
Carpaților Meridionali, în Muscelele Argeșului, pe malul stâng al Râului Bughea.
(2) Este străbătută de șoseaua județeană DJ732C, care o leagă spre est
de Câmpulung (unde se termină în DN73) și spre sud-vest de Godeni (unde se intersectează
cu DN73C) și Schitu Golești (unde se termină în DN73).
(3)Situată la 45,27o latitudine nordica si 25 o longitudine estica, dominata ca altitudine
de Dealul Ciocanu (886m) comuna se afla intr-o zona de clima temperat –continentala cu
influente depresionare, cu valori anuale ale temperaturii aerului între -20oC si + 33oC.
(4) Comuna Bughea de Jos este compusă din satul Bughea de Jos şi catunul Valea
Măcelarului situat pe malul stâng al Râului Bratia . Se învecinează la est cu Municipiul
Cîmpulung Muscel, la sud cu comuna Godeni, la nord cu comunele Bughea de Sus si Albeştii de
Muşcel.
Art5. Solurile: Învelisul de sol, rezultat al factorilor fizico- geografici se prezinta destul de
divers, dar se remarca la nivel general influenta deosebita a rocii reliefului si a argilei.Solurile se
împart în mai multe unitati zonale si intrazonale care constituie potentialul pedologic valorificat
ca baza de dezvoltare a biocenzonelor si a diverselor culturi în raport cu conditiile mediului
înconjurator. Distingem urmatoarele tipuri de soluri: soluri brune argiloiluvionale, soluri brunluvice,regosoluri, erodisoluri, soluri catazonale .
Art.6 Vegetaţia: se încadrează în mare parte în dealuri acoperite cu paduri de foioase si
raşinoase şi floră ierboasă corespunzătoare, fâneţe şi livezi.
Art.7 Fauna comunei este caracteristică zonelor de deal.
Dintre cele mai răspândite mamifere amintim iepurele , vulpea, lupul, ursul.
Art 8. Structura populaţiei: În prezent localitatea este comuna de rangul II cu o populație de
3019 locuitori , potrivit datelor rezultate în urma recensământului populaţiei şi locuinţelor din
anul 2011, cu o populaţie în uşoară creştere faţă de anul 2004 când la 01 ianuarie populaţia era
de 2955 locuitori, cu un nr de 1150 gospodării
În cea ce-i priveşte pe adulţi 38,92 % din locuitorii comunei sunt femei, 36,89% sunt barbaţi ,
iar ponderea copiilor este de 24,19%. Pe grupe de vârstă , 31,81% din locuitorii comunei au
varsta cuprinsă între 35-60 ani, iar 9,81% au peste 60 ani. Pe segmentul 35-60 ani la femei şi
35-65 ani la bărbaţi , persoanele de sex masculin au o pondere 17,25% din totalul populaţiei , iar
cele de sex feminin de 14,55%.La grupa de vârstă de peste 60 ani predomină femeile cu 5,41%
din totalul populaţiei , iar bărbaţii reprezintă 4,4%.
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Art.9 Structura şcolară:
În comuna Bughea de Jos funcţionează o unitate de învăţământ cu personalitate juridicăŞcoala cu clasele I-VIII Bughea de Jos, care are arondate un număr de 2 şcoli primare – Şcoala
Primară Hulubeşti şi Şcoala Primară Valea Măcelarului şi 4 Grădiniţe cu program normal –
Grădiniţa Centru, Grădiniţa Hulubeşti, Grădiniţa Valea Măcelarului şi Grădiniţa Poenandre.

În randul elevilor, ponderea în ciclul primar faţă de numărul total de copii este de 20,14%,
a celor din ciclul gimnazial de 15,94%, ponderea preşcolarilor este de 15,38% din numărul
total de copii,iar liceenii au o pondere de 16,78% din numărul total de copii.
Evoluţia efectivelor de elevi:
anul 2016 -377 elevi;
anul 2017- 364 elevi;
anul 2018- 366 elevi;
anul 2019- 386 elevi;
Promovabilitatea elevilor la clasa a VIII-a este de 100% , iar încadrarea acestora la licee şi
şcoli profesionale este de 98%
-

Art.10. Comuna Bughea de Jos este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică.
Comuna posedă patrimoniu iar autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativă în cea ce
priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condiţiile legii, autoritatea în
limitele administrativ - teritoriale stabilite.
Art.11.- (1) Autorităţile administraţiei publice locale la nivelul comunei Bughea de Jos sunt:
Consiliul Local ca autoritate deliberativă şi Primarul comunei Bughea de Jos ca autoritate
executivă, aleşi în condiţiile legii.
(2) Domnul Tănăsescu Ion Dorel - candidat independent, a fost validat în funcţia de
primar al localităţii Bughea de Jos prin Sentinţa civilă nr.1300 din 22 iunie 2016 a Judecătoriei
Câmpulung, judeţul Argeş.
(3) Consiliul Local Bughea de Jos constituit în data de 23.06.2016 prin Hotărârea nr.
3/23.06.2016, este format din 13 consilieri locali şi are sediul în clădirea Primăriei comunei
Bughea de Jos, judeţul Argeş.
(4) Structura politică a membrilor consiliului local este următoarea:
-Partidul Social Democrat
-5 consilieri locali
-Partidul Național Liberal
-4 consilieri locali
-Partidul Alianța Liberalilor și democraților -1 consilier local
-Partidul pentru Argeș și Muscel
-2 consilier local
-Partidul Mișcarea Populară
-1consilier local
(5) Consiliul local al comunei Bughea de Jos are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii,
în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competența altor
autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
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Art.12.- (1)Primăria comunei Bughea de Jos este o structură funcţională cu activitate
permanentă, formată din primar, viceprimar, secretar şi aparatul de specialitate al primarului.
(2) Primăria comunei Bughea de Jos are sediul administrativ în satul Bughea de Jos,
comuna Bughea de Jos, judeţul Argeş.
Art.13- (1)În comuna Bughea de Jos funcţionează ca instituţii publice, cu personalitate juridică:
- Şcoala Gimnazială Bughea de Jos, cu sediul în satul Bughea de Jos, având nivelul şcolarizat:
preşcolar, primar şi gimnazial.
(2) În comuna Bughea de Jos funcţionează ca instituţii publice, fără personalitate juridică :
-1 cămin cultural
-Biblioteca comunală
-1 cabinet medical individuale
-1 agenţie poştală, subordonate Directiei Poșta Romana – Ploiesti:

-2 biserici parohiale situate în centrul comunei Bughea de Jos și punctul Hulubești, subordonate
Protoieriei Câmpulung ;
- Biserica Evanghelică în centrul comunei Bughea de Jos;
- Casa de rugăciune Penticostală situată în punctul Bădești
- Casa de rugăciune – Creștini după Evanghelie – situată în centru comunei Bughea de Jos
- Casa de rugăciune – Creștini – situată în centrul comunei Bughea de Jos
Art.14.- Activităţile economice specifice locuitorilor comunei Bughea de Jos sunt: creșterea
animalelor, agricultura, comerţ.
Art.15.- (1) Persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic,
social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru comună, li se vor conferi
titlul de cetăţean de onoare al comunei.
(2) Criteriile de acordare precum şi condiţiile de retragere a titlului de „cetăţean de
onoare al comunei Bughea de Jos”, vor fi stabilite printr-un regulament aprobat prin hotărâre a
consiliului local.
Art.16. Ziua comunei Bughea de Jos se sărbatorește anual, în prima duminică a lunii septembrie,
dată stabilită de consiliul local prin H.C.L. nr. 33/19.07.2017. De Ziua comunei, vor fi invitaţi
toţi locuitorii comunei Bughea de Jos precum şi cei plecaţi din localitate. Desfăşurătorul acestor
manifestări va fi stabilit anual de consiliul local.
Art.17. (1) Cetăţenii comunei sunt consultaţi prin referendum cu privire la problemele locale de
interes deosebit.
(2) Referendumul se organizează potrivit Legii nr.3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului.
(3) Consultarea cetăţenilor se poate face şi prin organizarea adunărilor sătesti, pe sate.
(4) Convocarea şi organizarea adunărilor săteşti se fac de catre primar, la iniţiativa
acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
(5) Convocarea se face prin afişaj, prin invitaţie, sub semnătură ori prin alte mijloace
de comunicare şi va cuprinde în mod obligatoriu: scopul adunării, data şi locul desfăşurării
adunării săteşti.
(6) Propunerile adoptate în adunările săteşti se consemnează într-un proces-verbal, prin
grija secretarului comunei.
(7)Primarul are obligaţia de a pune în discuţia consiliului local propunerile formulate în
adunările săteşti pentru a adopta o hotărâre.
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Art.18 (1) Patrimoniul comunei Bughea de Jos este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate
în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu
caracter patrimonial.
(2) Bunurile care aparţin comunei Bughea de Jos sunt supuse inventarierii anuale, în
termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.
(3) Inventarul bunurilor comunei Bughea de Jos se constituie în Anexa la prezentul
statut, care se actualizează anual.
(4) Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz,
în note explicative anexate la inventar.
Art.19. (1) Domeniul public al comunei este prevazut în anexa nr.49 – Inventarul bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Bughea de Jos, publicat în Monitorul Oficial nr.609 bis din

16.08.2002, la care se adauga bunurile intrate în patrimoniul public al comunei Godeni prin
hotărâri de guvern ori în aplicarea unor acte normative.
(2) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bughea de Jos
publicat în H.G. nr. 548 din 1999 a fost modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local
Bughea de Jos 74/19 decembrie 2017 care au fost înaintate Consiliului Judeţean Argeş în vederea
publicării în Monitorul Oficial al României.
(3) Bunurile care aparţin domeniului privat al comunei Bughea de Jos sunt spaţiile cu
destinaţia de cabinete medicale individuale şi terenul aferent construcţiilor din comuna Bughea
de Jos, care nu au fost vândute.
(4) Inventarul bunurilor unităților administrativ-teritoriale se constituie într-o anexa la
statut, care se actualizează anual.
(5) Creșterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz,
în note explicative anexate la inventar.
Art.20 (1)Bunurile aflate în proprietatea publică a comunei pot fi date în administrare,
concesionare sau închiriere, în condiţiile legii, cu aprobarea consiliului local.
(2) Bunurile aflate în proprietatea privată a comunei Bughea de Jos pot fi vândute,
concesionate sau închiriate, în condiţiile legii, cu aprobarea consiliului local.
(3) Consiliul local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi
imobile proprietatea publică sau privată a comunei, persoanelor juridice fără scop lucrativ care
desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.
Art.21 (1) În condiţiile legii, Consiliul Local hotărâşte cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice române ori străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local,
precum şi de stabilire a unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale similare din
alte ţări.
(2) Consiliul Local hotărâşte cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei
publice locale din ţară sau străinătate precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune, pentru
realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, precum şi colaborarea cu agenţii economici
din ţară sau din strainatate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun.
(3) Comuna Bughea de Jos face parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL, pentru Managementul integrat al deşeurilor solide din judeţul Argeş.
(4) Comuna Bughea de Jos face parte şi din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Argeş -ADIA având ca obiectiv exploatarea eficientă, la nivelul normelor europene, a sitemelor
de alimentare cu apă şi canalizare, o conlucrare superioară la nivelul comunităţilor pentru
accesarea de fonduri pentru pregrame de investiţii în vederea dezvoltării, reabilitării şi
modernizării sistemelor existente.

Page 6

Art.22 (1) Prin Hotărârea Guvernului nr. 105/2013 privind aprobarea stemelor comunelor
Băiculești , anexa 1.2, a fost aprobată stema comunei Bughea de Jos, judeţul Argeş.

(2) Descrierea stemei:
Stema comunei Bughea de Jos se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile
rotunjite, având în vârf 3 dealuri verzi, cel din mijloc fiind mai înalt, tăiat de un pal ondulat de
argint.
În interiorul scutului se află o cruce treflată de argint și un brad dezrădăcinat de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
(3) Semnificațiile elementelor însumate
Crucea reprezintă mănăstirea Ciocanul, aflată pe teritoriul localității.
Palul undat simbolizează râul Bughea, care traversează localitatea de la nord la sud.
Bradul semnifică bogăția silvică a zonei.
Cele 3 dealuri fac referire la relieful predominant în localitate, reprezentative fiind dealurile Grui,
Ureanca și Ciocanul.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Art 23 Dezvoltarea intercomunitară a localității pentru anii 2020-2025 prevede:
a.branșarea localității la rețeaua de gaze naturale
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b. racordarea localității la canalizare

