
STATUTUL  COMUNEI   SISTAROVAT 

 

 

     Capitolul I 

                         Prezentarea generala a unitatii administrativ-teritoriale 

 

 

Art.1. (1) Comuna Sistarovat este: 

a). persoana juridica de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu 

propriu; 

b). subiect juridic de drept fiscal; 

c). titulara a drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind 

administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al acesteia, precum si din 

raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii;  

(2) Comuna Sistarovat are sediul in localitatea Sistarovat, nr.116, cod fiscal 

3519186; apartine judetului Arad  situat in partea de Vest a Romaniei. Satele 

apartinatoare sunt asezate pe DJ 572 (Cuvesdia), respectiv DJ 609-A (Labasint) si DC 84 

(Varnita). Cea mai apropiata statie de cale ferata este la Lipova. 

(3) Stema comunei Sistarovat a fost aprobata prin HCL nr.29/29.06.2011, al carei 

model este prevazut in anexa nr.1 la prezentul Statut; 

Art.2. Comuna Sistarovat- sat reşedinţă are in componenta un nr.de 3 localitati: 

Cuvesdia, Labasint si Varnita. Are o suprafata totala de 12.293 ha. Prezentarea grafica si 

descriptiva, respectiv suprafetele intravilanului si extravilanului pe fiecare dintre 

localitatile mentionate sunt prevazute in anexa nr.2. 

    Art.3.(1) Comuna Sistarovat se afla situata intr-o zona colinara din piemontul 

Lipovei care se prezinta sub forma de podis, cu aspect colinar sfartecat de paraie si 

izvoare ce-si au originea in aceleasi dealuri curgand spre N si varsandu-se in Mures.   

 (2) Pe teritoriul comunei Sistarovat se regasesc o flora si o fauna diversa. Flora de 

pe teritoriul comunei face parte din provincia daco-ilirica, districtele Dealurilor Banatului 

si Culoarul Muresului, in care specii precum cerul, garnita, stejarul pufos, teiul, 

mojdreanul, cornul, se asociaza formand bioceneze ce adapostesc un nr.remarcabil de 

specii ierboase termofile. Se mai pastreaza franturi din vegetatia naturala sub forma de 

palcuri de porumbar, paducel, maces, pir gros, mac rosu, cocosei de camp etc. 

 Ca animale salbatice- mistretul, capriorul, cerbul, vulpea. 

 (3) Comuna Sistarovat dispune de o mare varietate de soluri specific partii estice a 

Campiei Crisurilor: aluvisol, cernoziom, faeoziom, eutricambosol, vertosol, gleiosol, 

solonet care apartin claselor de soiuri protisoluri, cernisoluri, cambisoluri, vertisoluri, 

hidrisoluri si salsodisoluri. 

 (4) Ca resurse de subsol predomina apele minerale. 

 (5) Comuna Sistarovat este traversata de Valea Sistarovatului. 

 Art.4. (1) Comuna Sistarovat s-a infiintat prin Legea nr.2/1968. 

 (2) Prima atestare documentară a localităţii Sistarovat datează din anul 1400. 

Celelalte localităţi sunt atestate documentar după cum urmează: Cuvesdia în anul 1244, 



Labasint în anul 1447 şi Varnita în anul 1846. La început, satul era divizat pe dealurile 

din împrejurimi (Dampul Soldului si Dealul Portiera) in catune numite Ciolta de Jos, 

Ciolta Medie si Ciolta de Sus, intemeiate de colonisti din zona Olteniei si a Mehedintului, 

iar povestea numelui se trage de la cele sase izvoare aflate pe teritoriul satului. 

             Asa cum spuneam, numele numele comunei Sistarovat se presupune ca ar veni 

din slava: sesta-sase, iar rovat-rovine-izvoare. Deci semnificatia numelui ar fi ,, satul cu 

sase izvoare”. 

 Se stie ca satul nu a luat fiinta in forma lui actuala, adica la numerele de casa care 

sunt acum existente, ci pe dealuri, iar locuintele lor se numeau salase. In anul 1754 din 

salasele dislocate, se aduna oamenii si se formeaza satul cu strazi paralele, la vremea 

aceea Sistarovatul apartinea comitatului Lipovei si cetatii Soimos. 

Intre anii 1725-1735 in zona au fost adusi colonisti olteni, consecinta colonizarii a fost 

sporirea numarului populatiei, astfel incat a fost necesara asigurarea locuintelor si 

injghebarea micilor gospodarii, lucru care se realizeaza prin planul de sistematizare 

austriac care presupunea dispunrea locuintelor pe aliniamente paralele, cu strada 

principala si strazi secundare.Astfel ca mutarea realizata in anul 1754 a fost facuta pe un 

teritoriu dinainte delimitat si sistematizat, mai ales pe partea de N a satului, denumita 

Valea Satului.Cu toate acestea centrul satului a ramas multa vreme pe deal  in jurului 

bisericii de lemn care a dainuit pana in anul 1882 cand s-a cladit pe vale actuala biserica. 

 Pana la anul 1882, biserica se afla sus pe deal  la numarul 203, loc unde functiona 

si scoala. In anul 1882 s-a construit biserica actuala din caramida  in stil Barok- Vienez la 

construirea careia si-au adus contributia Doctor Ioan Suciu, doctor Victoria Avramescu si 

Sever Bocu, iar vechea biserica din lemn fiind demolata. Biserica veche de lemn avea 

hramul,, Adormirea Maicii Domnului”, hram preluat si pastrat si pentru actuala biserica. 

 In secolul al XVIII – lea si inceputul secolului urmator s-a constituit traditia 

scolara in majoritatea localitatilor aradene. Scoala sateasca este o institutie cultural –

educativa in viata satului. 

 In Sistarovat scoala functiona intr-o cladire din lemn construita in anul 1856. 

Inrtre anii 1900-1905 scoala functiona in diverse case din cauza ca vechea scoala era 

improprie sustinerii cursurilor. In anul 1905 incepe construirea scolii din caramida la 

numarul de casa 175. Intre anii 1912-1913 se ridica a alta cladire servind drept scoala dar 

care nu va fi terminata decat in anul 1928. 

            Ocupaţiile de bază erau cultivarea pământului, pomicultura, fabricarea ţuicii de 

prună, creşterea animalelor, iar în timpul iernii valorificau bogăţia pădurilor din jurul 

satului.  

             În anul 1921, in urma reformei agrare de dupa terminarea primului Razboi 

Mondial  statul roman a impropietarit taranii cu domeniul Grofului Jelinski.  

           Satul Cuvesdia  are cea mai veche istorie, fiind atestat documentar încă din anul 

1244.  

            Fata de municipiul Arad , comuna Sistarovat are o orientare Sud-Est si are 

urmatoarele vecinatati: 

           - la nord orasul Lipova 

            - la est comuna Ususau 

            - la sud graniţa cu comuna Brestovat jud. Timiş  

            - la Vest este comuna Bogda, jud. Timis .  

Art.5. Populatia unitatii administrativ teritoriale, la ultimul recensamant din anul 



2002 inregistra 326 locuitori. Principala ocupatie a cetatenilor este agricultura. 

             Componenta etnica a populatiei comunei Sistarovat la recensamantul din martie 

2002, releva faptul ca populatia majoritara este detinuta de romani cu 99,5% fata de 

1992, cand romanii reprezentau 99,08%.  

             Dupa limba vorbita in 2002, 99.80 % din populatie era alcatuita din vorbitori de 

limba romana. Vorbitori de alte limbi, s-au declarat 0,20 %, adica: limba maghiara. 

 

 

Capitolul II 

Autoritatile administratiei publice locale 

  

 Art.6. (1) Autoritatile administratiei publice locale sunt CONSILIUL LOCAL, ca 

autoritate deliberativa format dintru-un nr.de 9 consilieri locali si PRIMARUL, ca 

autoritate executiva, isi au sediul intr-o cladire ce face parte din domeniul public local si 

este situata in satul Sistarovat.  

  La nivelul comunei Sistarovat, consiliul local a ales un viceprimar, numele 

acestuia fiind Nedelcu Gheorghe-Moisa. 

 (2) Apartenenta politica a consilierilor locali este urmatoarea: 4 PSD, 2 Alianta 

USR Plus , 2 PNL si 1 Pro Romania. 

 (3) Constituirea Consiliului local al comunei Sistarovat, s-a constatat prin Ordinul 

Prefectului Jud.Arad, nr.764/30.10.2020. 

 (4) Componenta nominala, perioadele de exercitare a mandatelor alesilor locali , 

precum si apartenenta politica a acestora, incepand cu anul 1992, sunt prevazute in anexa 

nr.3 la prezentul statut. 

 Art.7. (1) Autoritatile administratiei publice locale au dreptul de a conferi si 

retrage titlul de cetatean de onoare persoanelor fizice romane sau straine pentru comuna 

Sistarovat. 

(2) Autoritatile administratiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de 

fiu/fiica a comunei Sistarovat persoanelor fizice romane sau straine pentru comuna 

Sistarovat. 

             Criteriile potrivit carora se poate conferi persoanelor fizice romane sau straine, cu 

merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, 

reprezentative pentru comuna  Sistarovat, titlul de cetatean de onoare, drepturile de care 

se bucura aceste persoane, precum si conditiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu, 

sunt stabilite prin hotarari ale consiliului local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul III 

Cai de comunicatii 

 

 

Raza teritoriala a comunei Sistarovat este tranzitata de  DJ 572 Lipova-Sistarovat, 

DJ 609 A Sistarovat-Labasint si Drumul comunal 84 Sistarovat-Dorgos in lungime de 

12,500 km. 

     

 

Capitolul IV 

Principalele institutii care isi desfasoara activitatea pe raza teritoriala a unitatii 

administrativ-teritoriale 

 

  

 Art.1. (1) Reteaua scolara de la nivelul comunei Sistarovat cuprinde Scoala 

primara cu clasele I-IV si Gradinita PN avand un efectiv de 19 de copii cu o educatoare. 

Scoala din comuna instruieste 20 de elevi cu o invatatoare.  

(2) In comuna functioneza Caminul Cultural, Biblioteca comunala si Postul de 

Politie. 

(3) In localitatea Sistarovat se organizeaza anual pe data de 15 august Hramul 

Bisericii, finantata de Consiliul Judetean si Primaria comunei Sistarovat. 

(4) In comuna Sistarovat se asigura asistenta medicala comunitara, prin personal 

angajat la Primaria comunei Sistarovat. 

(5) Comuna Sistarovat prin Primarie asigura prin compartimentul de asistenta 

sociala cadrul legal pentru beneficiarii dreptului de asistenta sociala. In localitatea 

Cuvesdia functioneza un centru de reabilitare a persoanelor cu dizabilitati. 

 

 

Capitolul V 

Functiuni economice ale unitatii administrativ-teritoriale 

 

                 Art.1. (1) Patrimoniul public al comunei Sistarovat  este evidentiat in anexa nr. 

24 la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1349/2001, privind atestarea domeniului public 

al  municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arad.  

                 (2) Inventarul bunurilor aflate in patrimoniul comunei Sistarovat se 

actualizeaza ori de cate ori intervin elemente de natura juridica si se publica pe pagina de 

internet a comunei Sistarovat, in sectiunea dedicata acestui statut. 

   Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale este alcatuit din 

bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea publica si in proprietatea privata ale 

acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial. 

              Bunurile care apartin unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii 

anuale, in termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale. 

              Inventarul bunurilor unitatilor administrativ-teritoriale se constituie intr-o anexa 

la statut (anexa nr.4), care se actualizeaza anual. 

              Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare 

caz, in note explicative anexate la inventar. 



          Bunurile aflate in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale si cele din 

proprietatea privata a acesteia, pot fi date in administrare regiilor autonome si institutiilor 

publice, pot fi concesionate ori inchiriate, in conditiile legii, sau pot fi atribuite in 

folosinta gratuita pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care 

desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice. 

             Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea unor bunuri, ori la vanzarea 

bunurilor aflate in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile 

legii. 

             Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, potrivit 

prevederilor legale. 

 

 

Capitolul VI 

Servicii publice existente 

 

 

                 Serviciile de utilitati publice furnizate la nivelul comunei Sistarovat sunt 

transportul si distributia energiei electrice de catre Enel Energie S.A,  iluminatul public si 

serviciul de salubrizare asigurat prin asocierea la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara-Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Arad. 

 

Capitolul VII 

Atribuirea si schimbarea denumirilor de strazi, piete si de obiective de interes 

public local 

 

 Art.1. (1) Comuna Sistarovat , atribuie sau schimba denumirile de strazi, piete si 

de obiective de interes public local aflate in subordinea sa, cu respectarea prevederilor 

O.G nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobata cu modificari 

prin Legea nr.48/2003, modificata si completata.   

 (2) In situatia in care, prin proiectele de hotarari ale consiliilor locale, se propune 

atribuirea ca denumire a unor nume de personalitati ori evenimente istorice, politice, 

culturale sau de orice alta natura ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotarari 

vor putea fi adoptate numai dupa ce au fost analizate si avizate de comisia de atribuire de 

denumiri judeteana. 

 (3) Schimbarea denumirilor institutiilor publice si a obiectivelor de interes 

judetean, se face prin hotarare a consiliului judetean cu avizul consiliului local pe al carui 

teritoriu administrativ sunt amplasate institutiile si obiectivele in cauza, conform O.G 

nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, modificata prin Legea 

nr.48/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul VIII 

Societatea civila, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele si organizatiile 

nonguvernamentale care isi desfasoara activitatea in unitatea administrativ-

teritoriala 

 

 Art.1. Conditiile de realizare a cooperarii sau asocierii cu persoane juridice 

romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea 

finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes 

public local, precum si de stabilire a unor relatii de parteneriat cu unitati administrativ-

teritoriale similare din alte tari, sunt stabilite  in conditiile legii, de catre consiliul local. 

             Mentiunile privind cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei 

publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si 

internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor 

interese comune, vor fi stabilite dupa consultarea consiliului local. 

 Art.2. Pe teritoriul comunei Sistarovatisi desfasoara activitatea un nr.de 4 partide 

politice, infiintate in conditiile Legii partidelor politice nr.14/2003, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 Art.3. In comuna Sistarovat isi desfasoara activitatea 2 culte religioase si anume: 

Parohia ortodoxa romana si Biserica ortodoxa si Biserica Baptista. 

 

 

Capitolul IX 

Participare publica 

 

 

            Art.1. Locuitorii comunei sunt consultati, in conditiile legii, prin referendum, 

asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritoriala, prin 

dezbateri publice sau prin participarea la sedintele consiliului local.  

             Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe sate. 

 Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la initiativa 

acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie. 

             Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a 

scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta. 

            Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii 

reprezentantilor majori ai familiilor si adopta hotarari cu majoritatea celor prezenti. 

              Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului, 

care le va supune dezbaterii consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii 

modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul. 

              Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija 

secretarului. 

 Art.2. (1) In functie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare 

si validare a acestuia se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr.3/2000 privind 

organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare sau 

ale OUG nr.57/2019 modificata si completata, dupa caz. 

 (2) Referendumul local se poate organiza in toate satele si localitatile componente 

ale comunei sau orasului ori numai in unele dintre acestea. 



Capitolul X 

Cooperare si asociere 

 

 

Art.1. Comuna Sistarovat este membra in Asociatia Grupul de Actiune Locala 

Colinele Recas (2014), Asociatia Comunelor din Romania (2014) si  Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara-Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Arad 

(2008). 

 

Capitolul XI 

Dispozitii tranzitorii si finale 

 

 

Art.1. Anexele 1-4 fac parte integranta din prezentul statut, aprobat prin HCL 

nr...... 

Art.2. Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului comunei 

Sistarovat sau a Anexelor acestuia se realizeaza numai prin hotarare a autoritatii 

deliberative. 

Art.3. Anexa privind inventarul bunurilor imobile din domeniul public al 

comunei Sistarovat se actualizeaza ori de cate ori intervin evenimente de natura juridica. 

Art.4. Prezentul Statut si anexele acestuia, cu exceptia celei de la art.3, se 

actualizeaza, in functie de modificarile si completarile aparute la nivelul elementelor 

specifice ale acestora, cel putin o data pe an. 

 

 

 

   


