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precum și a modelului orientativ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

CADRU LEGAL  

 

➢ CONSTITUŢIA ROMÂNIEI 

➢ OUG nr. 57/2019 republicată, privind Codul Administrativ  

- Monitorul Oficial nr. 555 din 05 iulie 2019 

➢ Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

- Monitorul Oficial nr.749 din 3 decembrie 2013 

➢ Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ  

- Monitorul Oficial nr. 1154 din 7 decembrie 2004 

➢ Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului cu modificările şi completările 

ulterioare, republicata 

- Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 24 martie 2008 

➢ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 

➢ Legea nr. 277/2015 – Noul Cod fiscal  

➢ Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, actualizată 

➢ Legea nr. 51/2006 privind serviciile de utilitate publică, actualizată 

➢ Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 

➢ Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea  

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi combaterea 

corupţiei, reprublicată 

➢ Cartea Europeană a Autonomiei Locale şi Descentralizării 

➢ Ordin 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-  

teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a 

consiliului local 
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CAPITOLUL I 

 

Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale 

Articolul 1 

(1) Unitatea administrativ-teritorială Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, este: 

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu; 

b) subiect juridic de drept fiscal; 

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor 

care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane fizice 

sau juridice, în condițiile legii. 

(2) Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, are sediul social în satul Ciudanovița, la adresa: 

FN, precum și codul de înregistrare fiscală RO 3227700. 

(3) Însemnele specifice ale unitatății administrativ-teritorială Ciudanovița sunt: 

a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului, nr. 2049/2004  și al cărei model este prevăzut 

în anexa nr. 1.a la prezentul statut; 

b) steagul, care va fi aprobat prin Hotărârea Guvernului și al cărui model va fi prevăzut în anexa 

nr. 1.b prezentul statut; 

c) imnul, care va fi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ciudanovița și a Consiliului Local al 

Județului Caraș-Severin, al cărui text și muzică vor fi prevăzute în anexa nr. 1.c la prezentul statut.  

Articolul 2 

(1) Comun Ciudanovița, județul Caraș-Severin, are reședința în satul Ciudanovița, comuna 

Ciudanovița, Județul Caraș-Severin. 

(2) Comun Ciudanovița, județul Caraș-Severin, se delimitează din punct de vedere teritorial: 

➢ Oraşul Anina, în partea de sud-est; 

➢ Comuna Ticvaniu Mare, în partea de vest; 

➢ Oraşul Oraviţa, în partea de sud; 

➢ Comuna Goruia în partea de nord-est 

(3) Comuna Ciudanovița are în componență un număr de trei localități rurale – Ciudanovița, 

Ciudanovița -Colonie și Jitin,  

Comuna Ciudanovița  este situată în partea de vest a judeţului Caraş-Severin.   

Coordonatele geografice ale comunei sunt - amplasare pe paralela 45°08`50”  latitudine 

nordică şi pe meridianul de 21°45`47″ longitudine estică.  

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Comuna_F%C4%83rca%C8%99ele%2C_Olt&params=44.147311_N_24.438566_E_type:city&language=ro
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Situată la o distanţă de 42 km de reşedinţa de judeţ Municipiul Reşiţa, la 22 km de oraşul 

Oraviţa, teritoriul comunei se întinde pe o suprafaţă de 5.258 ha, făcând parte din categoria 

comunelor cu o suprafaţă mică-mijlocie. 

 

 (4) Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, potrivit legislației privind amenajarea teritoriului 

național, are rangul  IV. 

(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului pe 

fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut. 

Articolul 3 

(1) Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, de o rețea hidrografică formată din: pârâuri – 

Jitin, Lișava. 

(2) Pe teritoriul Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, se regăsesc o floră și faună diverse. 

(3) Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, dispune de o mare diversitate de soluri. 

(4) Resursele de subsol ale Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, sunt formate din: 

a) minereuri de uraniu 

b) alte resurse. 

(5) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau apelor subterane, denumirea faunei 

și florei de pe raza teritorială a Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin se regăsesc în anexa 

nr. 3 la prezentul statut. 

Articolul 4 

(1) Unitatea administrativ-teritorială Ciudanovița, județul Caraș-Severin, s-a înființat în anul.  

(2) Prima atestare documentară a localităţii Ciudanovița datează din anul 1538 iar atestarea 

documentară a localităţii Jitin datează din anul 1421.  

(3) Evoluția istorică a Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, se regăsește în anexa nr. 4 la 

prezentul statut.  

Articolul 5 

(1) Populația Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, numără 657 locuitori, conform datelor 

de la Recensământul din anul 2011. 

(2) Componența și structura populației Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, defalcate 

inclusiv pe localități componente, se regăsește în anexa nr. 5 prezentul statut. 

(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea 

respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă 

în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate. 
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CAPITOLUL II 

Autoritățile administrației publice locale 

Articolul 6 

(1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

a) Consiliul Local al Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, reprezintă autoritate 

deliberativă de la nivelul Comunei Ciudanovița. Consiliul Local al Comunei Ciudanovița este 

format din 9 membri; 

b) Primarul Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, ca autoritate executivă;  

c) La nivelul Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, consiliul local a ales un viceprimar, 

numele acestuia fiind . 

(2) Apartenența politică a consilierilor locali/județeni este următoarea: 

• 6 consilier Partidul PRO România 

• 1 consilier Partidul Mișcarea Populară 

• 1 consilier Partidul Național Liberal 

• 1 consilier Partidul Puterii Umaniste 

 

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Ciudanovița s-a constatat prin Ordinul prefectului 

județului Caraș-Severin nr. 418/26.10.2020. 

(4) Componența nominală, perioada de exercitare a mandatelor aleșilor locali, precum și 

apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul 

statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz. 

Articolul 7 

(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de 

onoare persoanelor fizice române sau străine al Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a 

Comunei, persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Ciudanovița. 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și 

retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura 

aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a comunei Ciudanovița se 

regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut. 
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CAPITOLUL  III 

Căi de comunicații 

Articolul 8 

(1) Raza teritorială a Comunei Ciudanovița este tranzitată, după caz, de una sau mai multe dintre 

următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului 

de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și 

completările ulterioare: 

a) rețeaua rutieră; 

b) rețeaua de căi ferate; 

c) rețeaua de căi navigabile interioare și porturi; 

d) rețeaua de aeroporturi; 

e) rețeaua de transport combinat. 

(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței Guvernului 

nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din 

drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri, 

după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.a la prezentul statut. 

13 În anexa nr. 8.a se va completa, dacă este cazul, denumirea și lungimea drumurilor de interes 

național, respectiv: autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale 

principale, drumuri naționale secundare, drumuri de interes județean, drumuri de interes local 

respectiv drumuri comunale, drumuri vicinale, străzi și poduri noi, după caz, care se află pe raza 

teritorială a comunei Ciudanovița. 

(3) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu 

modificările ulterioare, cuprinde: linii de cale ferată convenționale, linii de cale ferată de interes 

local, pe trasee noi sau poduri noi, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.b la prezentul 

statut. 

(4) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. c), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu 

modificările ulterioare, cuprinde: căi navigabile la care se vor executa lucrări de amenajare; puncte 

de traversare cu bacul și de acostare pentru nave de pasageri, la care se vor executa lucrări de 

modernizare; puncte de trafic RO - RO noi; porturi la care se vor executa lucrări de modernizare; 

porturi noi sau porturi turistice și debarcadere pentru nave de pasageri, după caz, astfel cum sunt 

prezentate în anexa nr. 8.c prezentul statut. 

(5) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. d), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu 

modificările ulterioare, cuprinde: aeroporturi existente la care se vor executa lucrări de 

modernizare sau aeroporturi noi, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.d la prezentul 

statut. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/214228
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/214228
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/214228
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/214228
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(6) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. e), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu 

modificările ulterioare, cuprinde: terminale de transport combinat existente, la care urmează să se 

execute lucrări de modernizare sau terminale de transport combinat noi, după caz, astfel cum sunt 

prezentate în anexa nr. 8.e la prezentul statut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/214228
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CAPITOLUL IV 

Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității 

administrativ-teritoriale 

Articolul 9 

(1) Rețeaua școlară de la nivelul Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, potrivit Legii 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total 

de unități de învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să 

funcționeze provizoriu, numărul total al unităților de învățământ preuniversitar, înființate în 

structura universităților de stat, și numărul total al furnizorilor de educație autorizați să funcționeze 

provizoriu. 

(2) Pe raza teritorială a Comunei Ciudanovița își desfășoară activitatea un număr total de 3 unități 

de învățământ de stat preuniversitar.  

(3) Pe raza teritorială a Comunei Ciudanovița nu își desfășoară activitatea universități, academii 

de studii, institute, școli de studii superioare de stat private sau confesionale, după caz. 

(4) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), precum și universitățile, 

academiile de studii, institutele, școlile de studii superioare de stat private sau confesionale, după 

caz, sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(5) Unitatea administrative teritorială comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, susține unitățile 

de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.  

Articolul 10 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, nu își desfășoară activitatea 

instituții de cultură. 

(2) Pe raza teritorială a Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, nu se organizează anual 

manifestări culturale locale cu excepția manifestărilor culturale tradiționale.  

Prin manifestare culturală se au în vedere festivaluri naționale/internaționale, inițiative culturale 

publice etc. 

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale se 

regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4 Unitatea administrative teritorială comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, participă la 

finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe 

rambursabile și neramburabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

Articolul 11 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, se asigură una sau mai multe 

dintre următoarele forme de asistență medicală, după caz: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234869
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234869
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234869
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a) asistență medicală profilactică și curativă; 

b) asistență medicală de urgență; 

c) asistență medicală de hemotransfuziologie, transfuzie sanguină sau alte servicii de asistență 

medicală și prestații autorizate conform legii.  

(2) Unitatea administrative teritorială comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, participă la 

finanțarea activităților de asistență de sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, 

fonduri externe rambSocenibile și nerambSocenibile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul, prin: 

a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte specialități, centre de 

diagnostic și tratament, centre medicale, centre de sănătate, laboratoare, precum și prin alte unități 

sanitare publice și private, după caz; 

b) unități sanitare publice și private cu paturi. 

(4) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. b) se asigură, dacă este cazul, prin unități 

specializate de urgență și transport sanitar publice sau private, precum și prin structuri de primire 

a urgențelor, organizate în acest scop. 

(5) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt prezentate 

în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

Articolul 12 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, se asigură servicii sociale 

definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare.  

(2) Unitatea administrative teritorială comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, asigură cadrul 

pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, se 

regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut.  

Articolul 13 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin nu își desfășoară activitatea, 

instituții de presă în domeniul presei scrise, media on-line și/sau, după caz, media audiovizual. 

(2) Lista cu denumirea instituțiilor de presă prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 9 la 

prezentul statut. 

Articolul 14 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, nu își desfășoară activitatea, 

o asociație sportivă.  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223966
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(2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 9 prezentul statut. 
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CAPITOLUL V 

Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale 

Articolul 15 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și 

terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut. 
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CAPITOLUL VI 

Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale 

Articolul 16 

(1) Patrimoniul Unității administrativ teritoriale comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin este 

compus din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al 

Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, precum și din totalitatea drepturilor și obligațiilor 

cu caracter patrimonial. 

(2) Nu a fost efectuat un inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Unitatății administrativ 

teritoriale comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, întocmit și atestat prin Hotărârea 

Consiliului Local, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se găsește 

în anexa nr. 11 la prezentul statut. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Unității administrativ teritoriale comuna 

Ciudanovița, județul Caraș-Severin se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură 

juridică și se publică pe pagina de internet a Primăriei Comunei Ciudanovița, în secțiunea dedicată 

acestui statut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
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CAPITOLUL VII  

Serviciile publice existente 

Articolul 17 

Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul Comunei Ciudanovița, județul Caraș-

Severin, sunt, după caz: 

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare – Serviciul de Apă și Canal Ciudanovița.  

b) serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat – nu există sistem 

centralizat; 

c) serviciul public de transport, este furnizat în regim de tranzit; 

d) serviciul public de salubrizare, furnizat de: S.C. Davodar S.R.L.; 

e) serviciul public de iluminat este furnizat de Enel Distribuție Banat -Reșița; 

f) alte servicii publice. 

Articolul 18 

Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei Ciudanovița sunt 

furnizate de Enel Energie SA.  

Articolul 19 

Pe raza teritorială a Comunei Ciudanovița nu este asigurată alimentarea cu gaze naturale. 

Articolul 20 

Serviciul public de administrare a domeniului public al Comunei Ciudanovița – nu este organizat.  
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CAPITOLUL VIII 

Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local 

Articolul 21 

(1)  Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe 

și de obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate 

în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea 

sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca 

denumire a unor nume de personalități 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 și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, respectiv a municipiului 

București, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea 

sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face prin 

hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt 

amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 

nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/86401
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41569
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/86401
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41569
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/86401
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/86401
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41569
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41569
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CAPITOLUL IX 

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile 

nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială 

Articolul 22 

(1) Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, realizează un cadru de cooperare sau asociere cu 

organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, 

organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează 

dezvCaraș-Severinarea comunității. 

(2) Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și 

educative cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în 

strategia de dezvCaraș-Severinare a unității administrativ- teritoriale. 

(3) Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, poate acorda finanțări nerambursabile de la 

bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările 

ulterioare.  

(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea 

pe raza teritorială a Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin,se regăsește în anexa nr. 12 la 

prezentul statut.  

Articolul 23 

(1) Pe teritoriul Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, își desfășoară activitatea 5 partide 

politice, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în Comuna Ciudanovița, județul Caraș-

Severin, se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

Articolul 24 

(1) Pe teritoriul Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, nu își desfășoară activitatea 

organizații sindicale sau asociații profesionale, după caz.  

(2) Lista organizațiilor sindicale sau asociațiilor profesionale, după caz, care își desfășoară 

activitatea în Comuna Ciudanovița se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.  

Articolul 25 

(1) În Comuna Ciudanovița își desfășoară activitatea următoarele culte religioase: ortodoxă și 

baptistă.   

(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăsește 

în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/168055
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/168687
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CAPITOLUL X 

Participare publică 

Articolul 26 

Populația din Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, este consultată și participă la 

dezbaterea problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii; 

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere și/sau 

zone ori străzi, în mediul urban, după caz; 

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

d) prin participarea la ședințele consiliului local sau județean, după caz; 

e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare și 

funcționare al consiliului.   

Articolul 27 

(1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia se 

realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei sau  

numai în unele dintre acestea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/213161
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
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CAPITOLUL XI 

Cooperare sau asociere 

Articolul 28 

Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane 

juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în 

comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea 

prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Articolul 29 

(1) Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, aderă la asociații naționale și internaționale ale 

autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.   

(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Ciudanovița, 

județul Caraș-Severin, se regăsește în anexa nr. 13 la prezentul statut.  

Articolul 30 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin 

care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, 

obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
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CAPITOLUL XII 

Dispoziții tranzitorii și finale 

Articolul 31 

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

Nr.  

Articolul 32 

Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei Ciudanovița, județul Caraș-

Severin, sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 

Articolul 33 

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

juridică. 

Articolul 34 

Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 33 se actualizează, în funcție 

de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puțin o 

dată pe an. 
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Anexa nr. 1.a 

Modelul stemei Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin.  

HOTĂRÂRE nr. 2049 / 2004 

privind aprobarea stemei comunei Ciudanovița, judeţul Caraș-Severin 

 

EMITENT – GUVERNUL ROMÂNIEI 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 

102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articolul UNIC 

(1) Se aprobă stema comunei Ciudanovița, judeţul Caraș-Severin, prevăzută în anexa nr. 1.1. 

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.1. 

(3) Anexele nr. 1.1. şi 2.1. fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Anexa 1.1. 

 

Anexa 2.1. 

Stema Comunei Ciudanovița 

Este adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 2049 / 2004. 

 

Descrierea stemei: 

Stema comunei Ciudanovița, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut triunghiular 

cu marginile rotunjite, tăiat. 

În partea superioară, în câmp albastru, se află o coasă de argint cu vârful spre dreapta, 

flancată de trei alune reunite, în învelișul lor, de aur. 

În partea inferioară, în câmp roșu, se află o gură de mină neagră, cu zidărie de argint, pe 

care broșează două ciocane minerești încrucișate, de argint. 

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

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/2381#id_artA45
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/2381#id_artA45
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Semnificațiile elementelor însumate: 

Coasa de argint evocă faptul că, zona fiind bogată în fânețe, locuitorii comunei se ocupă 

cu agricultura și creșterea animalelor. 

Așezarea fiind într-o zonă submontană, alunul este larg răspândit. 

Gura de mină neagră evidențiază ponderea activității miniere în economia localității. 

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. 
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Anexa nr. 1.b 

Modelul steagului Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin. 

Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, nu are aprobat un model de steag local.  
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Anexa nr. 1.c 

Modelul imnului Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin. 

Unitatea administrativ teritorială Comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin, nu are aprobat un 

imn local.  
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Anexa nr. 2 

Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a extravilanului pe fiecare 

dintre localități.  

 

 

Comuna Ciudanoviţa  este situată în partea de vest a judeţului Caraş-Severin.   

Coordonatele geografice ale comunei sunt - amplasare pe paralela 45°08`50”  latitudine 

nordică şi pe meridianul de 21°45`47″ longitudine estică.  

Situată la o distanţă de 42 km de reşedinţa de judeţ Municipiul Reşiţa, la 22 km de oraşul 

Oraviţa, teritoriul comunei se întinde pe o suprafaţă de 5.258 ha, făcând parte din categoria 

comunelor cu o suprafaţă mică-mijlocie. 

Comuna Ciudanoviţa  are în componenţă trei sate – Ciudanoviţa, Ciudanoviţa-Colonie şi 

Jitin.  

Conform datelor de la recensământul din 2011, comuna Ciudanoviţa avea o populaţie de 

657 locuitori.  

 Comuna Ciudanoviţa  se învecinează cu: 

➢ Oraşul Anina, în partea de sud-est; 

➢ Comuna Ticvaniu Mare, în partea de vest; 

➢ Oraşul Oraviţa, în partea de sud; 

➢ Comuna Goruia în partea de nord-est 

Principalele căi de acces către comuna Ciudanoviţa: 

➢ DJ  573 

➢ DC 139 – Goruia - Ciudanoviţa 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Comuna_F%C4%83rca%C8%99ele%2C_Olt&params=44.147311_N_24.438566_E_type:city&language=ro
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Distanţa către Municipiile Reşiţa, Caransebeş şi oraşele din judeţul Caraş-Severin: 

➢ Reşiţa – 42 km; 

➢ Caransebeş – 83 km; 

➢ Anina  – 67 km; 

➢ Băile Herculane – 138 km; 

➢ Bocşa – 49 km; 

➢ Moldova Nouă – 80 km; 

➢ Oraviţa  – 22 km; 

➢ Oţelu Roşu – 100 km; 

Distanţa către oraşe ale ţării: 

➢ Craiova – 292 km; 

➢ Bucureşti – 520 km; 

➢ Piteşti – 412 km; 

➢ Constanţa – 741 km; 

➢ Tulcea – 800 km; 

➢ Buzău – 592 km; 

➢ Iaşi – 656 km; 

➢ Suceava – 635 km; 

➢ Satu Mare – 443 km; 

➢ Timişoara – 122 km; 

➢ Oradea – 311 km; 

➢ Braşov – 435 km; 

➢ Sibiu – 292 km; 

Comuna Ciudanoviţa dispune de conexiune feroviară directă – gara Lişava.  

 

Organizarea administrativ - teritorială a comunei Ciudanovița, Judeţul Caraş-Severin: 

Ciudanovița Sat reşedinţă de comună 

Jitin Sat component 

Ciudanovița Colonie Sat component 
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Suprafaţa fondului funciar, după modul de folosinţă: 

 Forme de propietate Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Total Total 5333 5333 5258 

 Propietate privată 3659 3659 1572 

Agricolă Total 2252 2252 2252 

 Propietate privată 2099 2099 1125 

Arabilă Total 356 356 356 

 Propietate privată 350 350 350 

Păşuni Total 1247 1247 1247 

 Propietate privată 1126 1126 135 

Fâneţe  Total 508 508 508 

 Propietate privată 482 482 499 

Vii şi pepiniere viticole Total 3 3 3 

 Propietate privată 3 3 3 

Livezi şi pepiniere pomicole Total 138 138 138 

 Propietate privată 138 138 138 

Terenuri neagricole Total 3081 3081 3006 

 Propietate privată 1560 1560 447 

Păduri şi altă vegetaţie forestieră Total 2860 2860 2860 

 Propietate privată 1389 1389 1389 

Ocupată cu ape, bălţi Total - - - 

 Propietate privată - - - 

Ocupată cu construcţii Total 121 121 46 

 Propietate privată 121 121 38 

Căi de comunicaţii şi căi ferate Total 50 50 50 

 Propietate privată - - - 

Terenuri degradate şi neproductive Total 50 50 50 

 Propietate privată 50 50 20 
                                       Sursa: Insse –Baze tempo- 

 

Relief 

Comuna Ciudanovița se dezvoltă de-a lungul  pârâului Jitin, afluent de stânga al râului 

Caraș. 

Teritoriul comunei are o suprafata de 5.258 ha făcând parte din categoria comunelor cu 

suprafaţă mică-mijlocie. Comuna Ciudanoviţa este o zonă pitorească deosebită, împresionând prin 

frumuseţea specifică locului din partea vestică a masivului muntos Anina. 

Relieful comunei Ciudanoviţa este unul de munte. Caracteristicile reliefului, dispunerea 

unităţilor acestuia în trepte, au influenţat vegetaţia naturală, care se compune din păşuni şi fâneţe, 

păduri de foioase şi conifere, pajişti alpine, vegetaţia cultivată fiind caracterizată de culturile 

cerealiere şi suprafeţe mari pomicole. 

Încadrat într-o zonă cuprinsă altitudinal între 114 - 821 m, fapt care se traduce în teren 

printr-un relief foarte variat, teritoriul poate fi analizat în contextul a două unităţi geografice 

distincte: Dealurile Oraviţei în partea de vest şi Munţii Aninei în  partea de est. 
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Munţii Aninei fac parte din marea unitate a Munţilor Banatului fiind situaţi în partea de 

vest a acestora.  

În decursul timpului aceşti munţi au avut denumiri diferite, o parte din ei fiind ataşaţi 

Munţilor Semenic. În prezent această unitate muntoasă este cunoscută sub numele de Munţii 

Aninei, datorită oraşului cu acelaşi nume care se află în centrul lor. 

Muntii Aninei, cu altitudinea maximă în vîrful Leordiş (1160 m), au o suprafaţă de 770 

km2 şi formă alungită pe direcţia NNE-SSV. În cadrul lor, cea mai mare suprafaţă (600 km2) o 

ocupă calcarele, fiind cea mai mare şi mai compactă suprafaţă calcaroasaă din țara noastră. 

Sunt cuprinşi între valea Bârzava la nord, cheile Nerei la sud, Dealurile Bozoviciului, valea 

Poneasca şi cursul superior al Bârzavei la est, Dealurile Oraviţei şi Depresiunea Lupacului la vest. 

Munţii Aninei, situaţi în partea centrală şi nordică a sinclunalului Reşiţa – Moldova Nouă, 

sunt alcătuiţi din calcare jurasice şi cretacice, cutate şi faliate şi au trăsături geomorfologice 

caracteristice, ca o consecinţă a alcătuirii lor geologice. Aşadar, roca predominantă este calcarul 

dispus în sinclinale şi anticlimale cu a directie NNV-SSE, iar relieful adaptat la structură, constă 

din culmi şi văi paralele, înscrise pe direcţia structurii geologice, şi din întinse podişuri calcaroase 

,,ciuruite" de doline.  

La nord-vest şi nord, în Munţii Aninei apar gresii şi conglomerate care alcătuiesc dealul 

Bucitul (622 m) şi ramificaţiile sale; în est culmea Certej-Puscaşu Mare, paralela cu valea 

superioară a Bârzavei şi valea Poneasca, este formată din şisturi cristaline şi granite. La est de 

localitatea Doman se evidenţiază culmea calcaroasă a Ponorului (808 m) care se pierde spre sud 

în podişul carstificat al Iabalcei, de pe dreapta Caraşului. Între vaile Caraşului şi Minişului se 

desfasoară mai multe culmi lungi, calcaroase, paralele. Cele mai importante, în succesiunea lor de 

la vest la est, sînt urmatoarele: culmea Tâlva Dobrei (635 m) - Tâlva Simeon (899 m) de pe partea 

stângă a Jitinului; culmea Moghila (681 m) - Polom (821 m); culmea Ciochita (768 m) - Tâlva 

Zânei (939 m) care se continuă spre sud de valea Minişului prin culmea Rol; culmea Socolovăţ 

(783 m), Straja (716 m) - Colonovţă. Ultima, culmea Coniarat (754 m) - Dealul Hotarului (838 m) 

- Dealul Hunca Trei Movile (927 m), se bifurcă: în vest prin culmea Tîâva Predilcova (891 m) - 

Iudina (704 m), iar in est cu Dealul Zabalul Mare (835 m). 

Zona deluroasă care se suprapune zonei de studiu aparţine Dealurilor Banatului, aceste 

dealuri fiind grupate în subdiviziunea numită Dealurile Oraviţei. 

La nivelul zonei de interes, respectiv UAT Ciudanoviţa, Dealurile Oraviţei se regăsesc în 

partea centrală şi de vest. 

Aceste dealuri s-au format prin depunerea materialelor grosiere la marginea zonei montane 

la sfârșitul neozoicului, ulterior aceste materiale fiind puternic erodate prin acțiunea apelor 

curgătoare. 

Sub aspect geologic, Dealurile Oraviţei sunt alcătuite din  pietrișuri, nisipuri, intercalații 

de argile, etc.  

Dealurile Oraviţei se caracterizează printr-o fragmentare foarte intensă la contactul cu 

Munţii Aninei şi printr-o desfăşurare largă în piemonturile de acumulare, spre vest. Sunt acoperite 

cu materiale grosiere în partea estică şi fine, spre vest, la contactul cu câmpia piemontană. 

 În morfologia zonei se remarcă câteva culmi dominante: 

➢ Tilva Ciudanovița – 551 m 

➢ Tolva Dealul – 400 m 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Neozoic
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➢ Dealul Obârșia Lazului – circa 350 m 

➢ Dealul Pauli – circa 400 m 

➢ Dealul Cârja Lungă – circa 438 m 

➢ Dealul Babii – circa 425 m 
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Anexa nr. 3 

 

Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității administrativ-teritoriale 

I. Hidrografia Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, este reprezentată, după caz, de 

următoarele pârâuri, etc. 

a) Pârâul Jitin  

b) Pârâul Lișava  

 

II. Flora Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin. 

Vegetaţia din zona comunei Ciudanovița  este caracteristică zonei de munte – păduri, 

pajişti, poiene, zone de vale. 

 Pădurile aflate în administrarea Ocolului Silvic Oravița, ocupă cele mai mari suprafeţe din 

teritoriu. În etajul inferior al fagului găsim carpenul. În cadrul pădurilor de fag creşte şi teiul roşu 

si teiul alb. 

Alte specii de copaci ce cresc în făgete sunt: paltinul, ulmul, frasinul, plopul negru sau 

pluta – considerat uriaşul pădurilor din zonă. 

În interiorul pădurilor de fag se întâlnesc liane, iederă, carpenul de pădure. La marginea 

pădurilor de fag întâlnim numeroşi arbuşti – păducelul, porumbarul, măceşul, cornul şi alunul. 

Stratul ierbos de la poalele pădurilor de fag cuprinde – leurda, brebeneii, ghioceii, cocoşeii, 

toporaşii, brânduşa de primăvară, lăcrămioare, feriga. 

 Vegetaţia zonei include şi talpa-ursului, fetica, zada, tisa, garofiţa bănăţeană, ghimpele, 

smochinul, roşcovul sălbatic, păducel, patlagină, coada şoricelului, coada calului, ciuperci, etc 

 

III. Fauna care trăiește pe teritoriul Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin. 

Fauna zonei prezintă o mare varietate. Dintre animalele mai importante pot fi amintite: 

vulpea, lupul, pârşul, cerbul, căprioară, mistreţ, iepure, şoarece gulerat, scorpionul, vipera cu corn, 

acvila liliacul, râsul, ursul, etc. 

Fauna locală cuprinde  păsări precum: corbul, uliu mare, şorecar, uliul găinilor, cioara, 

gaiţa, mierla neagră, sturzul, codobatura de munte, sticletele, cinteza, ciocârlia, piţigoi, corbul, 

buha, cucuveaua, huhurezl, potârnichea de stâncă, lăstunul de stâncă, lăstunul mare, rândunica, 

vrabia de casă etc 
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Anexa nr. 4 

Datele privind înființarea Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, prima atestare 

documentară, precum și evoluția istorică 

Comuna Ciudanoviţa este formată din satul Jitin, satul Ciudanoviţa şi colonia minieră care 

este şi centru de comună. Pe pârâul Jitin în secolul al XX-lea a apărut colonia minieră, ca urmare 

a exploatării de metale rare. 

Numele satului Ciudanoviţa vine de la sârbescul „ciudesne” care înseamnă „loc minunat” 

iar prima atestare documentară datează din anul 1538. 

Principala ramură a economiei care s-a practicat până nu demult în comună este mineritul 

- extracţia metalelor rare. 

Principala ocupaţie a locuitorilor din comună este agricultura, pomicultura şi creşterea 

animalelor. De asemenea, o ocupatie de bază a localnicilor este şi prelucrarea lemnului, acesta 

constituind principala resursă naturală a zonei. Activitatea de exploatare minieră a constituit până 

nu demult principala sursă de venituri pentru o mare parte din populaţia activă. 

Pe teritoriul comunei exista un izvor numit Izvorul minunilor. O perioadă de timp apa care 

izvora din stâncile munţilor cu zăcământ de uraniu era îmbuteliată şi vândută prin Europa ca 

tratament împotriva cancerului, înaintea începerii exploatării minereului de uraniu. În cantităţi mici 

radiaţiile din apă erau binefăcătoare, erau un fel de terapie cu efect de oprire a dezvoltării celulei 

canceroase din corpul bolnavilor. 

 Începând cu anii 1950 au fost începute prospecţiunile şi apoi exploatarea uraniului – 1952.  

Exploatarea uraniului a fost realizată prin intermediul Societăţilor Sovieto-Române – SOVROM, 

care exploataru totul în contul datoriilor de război. Partea rusă a adus utilaje, tehnologii şi ingineri. 

Mâna de lucru era din România şi era formată din localnici, puşcăriaşi, soldaţi în termen, orăşeni, 

studenţi, muncitori veniţi din toate colţurile ţării. În apropierea minei a fost construită o colonie 

pentru minerii veniţi din ţară. Zona a căpătat numele de – Texas.  

 Zona era interzisă accesului liber şi era păzită de un batalion de securitate. Pe teritoriul 

comunei exista un pluton de pompieri, militari, punct de miliţie, secţie de vânători amatori, echipa 

de pădurari, militari în rezervă şi o puşcărie care găzuia sute de puşcăriaşi, dar şi o companie de 

“diribau” – o companie care lucre la construirea localităţii. 

 Locuitorii au avut la dispoziţie o Casă de Cultură, un spital cu 300 de angajaţi, şapte şcoli, 

trei restaurant, zece bufete, trei cinematografe, o bibliotecă, trei alimentare, cinci aprozare, 

magazine mixt şi universal. 

Din estimările făcute, populaţia comunei Ciudanoviţa depăşea 10.000 de locuitori. 

Şoseaua principală a fost construită în anii 1960 de lucrători ce proveneau din satele 

Bolintin din Deal şi din Vale, fiind un pavaj de granit. 

 Deşi SOVROMU-urile au fost desfiinţate în anul 1957, toată producţia de uraniu era luată 

de rusi până în anul 1964 când a fost achitată datoria de război. Începând cu anul 1974 se sistează 

livrările de uraniu către Rusia. 

 În anul  1989 în exploatarea miniră de la Ciudanoviţa lucrau 2.300 de persoane. Producţia 

a fost oprită în anul 2000 ca urmare a unei Hotărâri de Guvern, iar mina a intrat în consevare. 

Costurile mari de exploatare 150 de dolari pe kilogram, faţă de 75 de dolari – preţul de exploatare 

al canadienilor au fost motivele închiderii exploatării miniere. 
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Jitin  

Prima menţiune documentară a localităţii datează din anul 1421, când purta 

numele Sythe şi era proprietate a lui Janki de Nagymihalyi.  

În anul 1464, regele Matei dispune intrarea lui Ioan Vranyi în posesiunea Dichyn, districtul 

Ilidia. 

În însemnările lui Marsigli din 1690-1700, apare comuna Sitin în districtul Palanca.  

La conscripţia din 1717, localitatea Sedin din districtul Palanca are 37 de case. Harta lui 

Mercy din 1723 arată Schittin în districtul Palanca Nouă. 

În anul 1792, Jitinul a primit în dar de la Ticvaniu Mic vechea biserică din lemn, care era 

construită probabil încă din perioada turcească. În secolul XIX a fost construită biserica nouă şi 

tot atunci s-a construit şi biserica greco-catolică, după ce marea majoritate a locuitorilor a trecut la 

noua religie. 

La recensământul din 2002, localitatea Jitin avea 191 locuitori, dintre care 190 români şi 

un rom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1421
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1464
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1717
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1723
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1792
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Anexa nr. 5 

Componența și structura populației Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, defalcate pe 

localități componente. 

 

Conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică, comuna Ciudanovița avea la nivelul anului 

2011 o populaţie stabilă de 657 locuitori, dintre care 347 persoane de sex masculin şi 310 persoane 

de sex feminin. 

 În comparaţie cu datele din recensământul din 2002, populaţia comunei Ciudanovița a 

scăzut de la 777 locuitori la 657 locuitori în anul 2011. 

 

 

Sursa: Insse – Recensământ 2011 
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Total populație -
657

Feminin - 310Masculin - 347
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Populaţia Comunei Ciudanovița -  pe sexe şi grupe de vârstă: 

Ambele sexe Masculin Feminin Categorie 

de vârstă 

2011 2021 2011 2021 2011 2021  
756 600 403 313 353 287 Sub 5 ani 

55 21 32 6 23 15 5 – 9 ani 

37 36 20 18 17 18 10 – 14 ani 

33 40 16 25 17 15 15 – 19 ani 

72 24 42 12 30 12 20 – 24 ani 

44 26 22 12 22 14 25 – 29 ani 

36 53 16 30 20 23 30 – 34 ani 

36 36 21 20 15 16 35 – 39 ani 

46 24 25 13 21 11 40 – 44 ani 

71 31 37 19 34 12 45 – 49 ani 

58 44 35 24 23 20 50- 54 ani 

43 54 29 27 14 27 55 – 59 ani 

36 49 17 27 19 22 60 – 64 ani 

38 34 18 21 20 13 65 – 69 ani 

19 14 24 17 24 26 70 – 74 ani 
24 26 13 13 11 13 75 – 79 ani 

28 25 13 8 15 17 80 – 84 ani 
9 23 5 12 4 11 85 ani şi 

peste 
               Sursa: Insse – Recensământ 2011 

 

 

53%
47%
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Populaţia Comunei Ciudanovița pe sexe şi stare civilă: 

Comuna 

 Ciudanovița 

Populaţia 

stabilă 

TOTAL 

S T A R E A    C I V I L Ă    L E G A L Ă Persoane 

care trăiesc 

în uniune 

consensuală 
Necasatorit(ă) Casatorit(ă) Vaduv(ă) Divortat(ă) 

Informaţie 

nedisponibilă 

Ambele sexe 657 276 273 79 29 - 30 

Masculin 347 157 139 31 20 - 15 

Feminin 310 119 134 48 9 - 15 
         Sursa: Insse – Recensământ 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total populație -
657

Informație 
nedisponibilă -

0

Necăsătorit/ă -
276

Căsătorit/ă -
273

Văduv/ă - 79

Divorțat/ă - 29

Uniune 
consensuală -

30
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Populaţia Comunei Ciudanovița – după etnie: 

Total  populaţie  

stabilă 

Români Romi Maghiari  Ucrainieni  Informaţie nedisponibilă 

657 606 9 4 4 33 
                                       Sursa: Insse – Recensământ 2011 

 

 

Populaţia Comunei Ciudanovița – după limba maternă: 

Total  populaţie  

stabilă 

Română Romani Maghiara  Ucrainieana Informaţie nedisponibilă 

657 606 9 4 4 33 
                    Sursa: Insse – Recensământ 2011 
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Populaţia Comunei Ciudanovița -  după religie: 

Total  

populaţie  

stabilă 

 

Ortodoxă  

 

Romano-

catolică 

 

Reformată   

 

Penticostală  

 

Greco-

catolică 

 

Baptistă  

Adventistă 

de ziua a 

şaptea 

Informaţie 

nedisponibilă 

657 606 7 3 6 14 29 3 33 
                                                                     Sursa: Insse – Recensământ 2011 

 

Evoluţia populaţiei din comuna Ciudanovița  – după domiciliu -  1 ianuarie: 

Sexe 

  

Anul 

1992 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Anul 

2021 

Număr persoane 

Total 1143 756 739 728 709 690 681 650 644 635 618 600 

Masculin 590 403 398 391 384 370 363 344 335 333 316 313 

Feminin 553 353 341 337 325 320 318 306 309 302 302 287 
  Sursa: Insse – Baze tempo- 
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Mişcarea naturală şi migratorie 

 Natalitatea  - arată frecvenţa sau intensitatea naşterilor în interiorul unei populaţii, fiind 

un fenomen complex, biologic şi social influenţat de o serie de factori legaţi între ei: economici, 

politici, socio-culturali. 

Evoluţia nou născuţilor în comuna Ciudanovița: 

1990 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

17 9 6 6 7 6 5 1 2 - 7 6 
                                 Sursa: Insse –Baze tempo- 

Mortalitatea - reprezintă un indice rezultat din raportarea numărului de decese dintr –o 

populaţie la totalul populţiei respective, intr – anumită perioadă şi pe un anumit teritoriu. Ţinând 

cont şi de structura populaţiei. 

Evoluţia deceselor în comuna Ciudanovița: 

1990 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

15 10 12 7 13 13 11 14 8 - 8 8 
                                                  Sursa: Insse –Baze tempo- 
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Mişcarea migratorie - este determinată de schimbarea domiciliului în altă ţară sau din altă 

ţară în România sau în altă localitate sau din altă localitate. 

Evoluţia  stabilirilor de reşedinţă în comuna Ciudanovița: 

1990 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

191 7 3 4 4 2 3 18 3 2 14 23 
                                                  Sursa: Insse –Baze tempo- 

Evoluţia  plecărilor cu reşedinţa, din comuna Ciudanovița: 

1990 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

104 15 11 8 16 8 6 2 6 4 9 10 
                                                  Sursa: Insse –Baze tempo- 

 

 Sporul natural - este un indicator care relevă creşterea sau scăderea naturală a populaţiei. 

Este definit în literatura de specialitate ca diferenţă între numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor 

dintr –un an. Acesta reflectă echilibrul dintre cele doua componenete ale mişcării naturale: 

natalitate şi mortalitate. 

Comuna Ciudanovița - 2020 

Născuţi vii 6 

Născuţi morţi - 

Decedaţi 8 

Spor natural -2 

Căsătorii 4 

Divorţuri 1 
        Sursa: Insse –Baze tempo-  
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Plecari c resedinta Stabiliri de resedinta
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Fenomenul de nupţialitate -  reprezintă numărul de căsătorii sau a persoanelor care se 

căsătoresc într – o anumită perioadă de timp, de obicei anul calendaristic. Pentru analiza 

nupţialităţii, este important să ţinem cont de vârstă, în majoritatea ţărilor existând legislaţie care 

stabileşte vârsta minimă la care o persoană se poate căsătorii. 

Evoluţia căsătoriilor în comuna Ciudanovița: 

1990 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

16 3 5 3 1 5 1 4 1 5 1 4 
                                              Sursa: Insse –Baze tempo- 

 Fenomenul de divorţ – este definit prin numărul divorţurilor într –o anumită perioadă de 

timp, de obiceiuri în limitele unui an calendaristic. Intensitatea fenomenului este stabilită prin 

compararea persoanelor care au divorţat într–o anumită perioadă de timp.  

Evoluţia divorţurilor în comuna Ciudanovița: 

1990 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2 1 0 0 0 2 3 0 0 1 0 1 

                                                     Sursa: Insse –Baze tempo- 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

1990

2018

2019

2020

Raport căsătorii/divorturi 1990-2020

Series 2 Series 1



40 
 

Anexa nr. 6.a 

 

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali de la nivelul 

Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, precum și apartenența politică a acestora, începând 

cu anul 1992. 

 

PRIMAR  

 

MANDATUL 1992-1996 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 TILCA VALERIU  PSD  

 

MANDATUL 1996-2000 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 GROZA MIHAI  PSD  

 

MANDATUL 2000-2004 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 BOTOS ADRIAN 25.11.1968 PS  

 

MANDATUL 2004-2008 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 BOTOS ADRIAN 25.11.1968 PSD  

 

MANDATUL 2008-2012 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 BOTOS ADRIAN  25.11.1968 PSD  

 

MANDATUL 2012-2016 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 BOTOS ADRIAN  25.11.1968 PSD 2012-2016 

 

MANDATUL 2016-2020 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 NEBUNU CONSTANTIN DORIAN 03.07. 1985 PSD 2016-2020 

 

MANDATUL 2020-2024 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 NEBUNU CONSTANTIN DORIAN 03.07.1985 PSD 2020 - 2024 
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Anexa nr. 6.b 

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleșilor locali de la 

nivelul Comuna Ciudanovița, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992 

 

CONSILIERI LOCALI 
 

MANDATUL 1992-1996 

 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 NICOLA TEODOR 06.06. 1953 FSN  

2 MANDA ALEXA IOAN 02.06. 1956 FSN  

3 GOITI IOSIF 01.05. 1945 FSN  

4 TILCA RUSALIN 29.04..1060 FSN  

5 OGRIN ION 15.09. 1944 FSN  

6 TOPALA GHEORGHE 23.10. 1923 CD  

7 ZBERCEA PETRU 30.01. 1930 CD  

8 ERASCU GHEORGHE 23.05. 1962 CD  

9 CEPES MARIOARA  20.09. 1956 PD AGRAR  

 

 

MANDATUL 1996-2000 

 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 FLOREA CONSTANTIN 05.09.1956 PSD  

2 URZICEANU 

GHEORGHE 

13.08. 1950 PSD  

3 NEAMTU FIU 03.11. 1955 PSD  

4 GHEORGHE PAUN  09.11 . 1957 PSD  

5 TILCA VALERIU 28.03. 1935 PSD  

6 MANDA ALEXA ION 02.06. 1956 PSD  

7 CHISE NICOLAE 12.11. 1936 PRM  

8 MIHAIL  MARIA  29.01. 1948 INDEPENDENT  

9 CEPES MIHAI 18.01. 1954 PD AGRAR  

10 MURGU IONEL 16.03. 1959 INDEPENDENT  

11 CHIOREAN FLORICA  26.10. 1960 PNL  
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MANDATUL 2000-2004 

 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 NEBUNU CONSTANTIN 09.04. 1960 PD  

2 SAVIN STEFAN 25.12. 1967 PNL  

3 PETRISOR VIOREL IANCU 02.01.1963 PD  

4 TILCA RUSALIN  29.04.1960 INDEPENDENT  

5 TISMONARIU ION 06.08. 1973 PD  

6 GROZA MIHAI 11.07. 1953 PSD  

7 NICOLA TEODOR 06.06. 1953 UNPR  

8 OGRIN ION 15.09. 1944 UNPR  

9 TURLEA IOLANA  24.01. 1946 PNL  

10 CHIOREAN FLORICA 26.10.1960 PRM  

11 TILCA RUSALIN  29.04.1960 INDEPENDENT  

 

 

MANDATUL 2004-2008 

 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 PETRISOR  VIOREL IANCU 02.01.1963 PSD  

2 FLOREA CONSTANTIN 05.09. 1956 PSD  

3 GHEORGHE PAUN  09.11. 1957 PSD  

4 GROZA MIHAI 11.07. 1953 PSD  

5 NEBUNU CONSTANTIN  09.04. 1960 PD  

6  TILCA RUSALIN   29.04. 1960 AP  

7 TISMONARIU ION  06.08. 1973 PD  

8 OGRIN ION  15.09. 1944 PUNR  

9 BRAICHER ION  03.08.1968 PD  

 

 

MANDATUL 2008-2012 

 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1  PETRISOR VIOREL IANCU 02.01.1963 PSD  

2 FLOREA CONSTANTIN  05.09.1956 PSD  

3 GHEORGHE PAUN  09.11 1957 PSD  

4 MANDA ALEXA ION  02.06. 1956 PSD  

5 OGRIN ION 15.09. 1944 PSD  

6 TILCA RUSALIN  29.04.1960 PNL  

7 CADAR IRONIM 28.03. 1960 PNG  

8 GIIA IOSIF 16.03.1963 UNPR  

9 NEBUNU CONSTANTIN  09.04. 1960 PC  
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MANDATUL 2012-2016 

 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 PETRISOR VIOREL IANCU 02.01.1963 PSD  

2 OGRIN  ION 15.09. 1944 PSD  

3 MANDA ALEXA ION 02.06. 1956 PSD  

4 FLOREA CONSTANTIN 05.09.1956 PSD  

5 OGRIN TRAILA 08.04.1957 PUR  

6 GRUIA PETRONEL ADRIAN 10.05. 1976 PPU  

7 GHEORGHE PAUN 09.11.1957 PPU  

8 GIIA IOSIF 16.03.1963 PPU  

9 BLANARU LIVIU 30.12.1978 PNL  

 

 

MANDATUL 2016-2020 

 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 PETRISOR VIOREL IANCU 02.01.1963 PSD  

2 FLOREA CONSTANTIN 05.09.1956 PSD  

3 JIGMUL MATEI  03.09. 1970 PSD  

4 MANDA IONEL 14.02.1981 PSD  

5 CHIOREAN FLORICA 26.10. 1960 PNL  

6 GIIA IOSIF 16.03.1963 PPU  

7 STOIAN  ION ADRIAN 05.07. 1978 UNPR  

8 TRAILA IONEL IULIAN 03.12. 1969 UNPR  

9 OGRIN TRAILA 08.04. 1957 UNPR  

 

 

MANDATUL 2020-2024 

 
Nr. Crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă 

1 PETRISOR  VIOREL IANCU 02.01. 1963 PSD  

2 FLOREA CONSTANTIN 05.09. 1956 PSD  

3 GRUIA PETRONEL ADRIAN 10.05. 1976 PSD  

4 MANDA IONEL 14.02.1981 PSD  

5 TILCA RUSALIN 29.04. 1960 PSD  

6 CHIOREAN FLORICA 26.10. 1960 PSD  

7 GIIA IOSIF 16.03. 1963 PNL  

8 STOIAN ADRIAN ION 05.07. 1978 PMP  

9 BALINT FLORIN AURELIAN  06.09. 1978 PPUSL  
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Anexa nr. 7 

 

Procedura privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Comunei Ciudanovița“, 

respectiv a „Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Ciudanovița. 

 

Articolul 1 

Titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, denumit în 

continuare Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei 

Ciudanovița. 

Articolul 2 

Certificatul de „Fiu/fiică al/a Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin, denumit în continuare 

Certificat reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Ciudanovița 

persoanelor născute în comuna Ciudanovița la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Articolul 3 

Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa: 

a) primarului; 

b) consilierilor locali; 

c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul 

electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

Articolul 4 

Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, 

domiciliu, sex, religie, apartenență politică. 

Articolul 5 

Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 

a) sunt personale; 

b) sunt netransmisibile; 

c) reprezintă un drept al titularului; 

d) au valabilitate nedeterminată. 

Articolul 6 

Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau personalități 

care se găsesc în una din următoarele situații: 

a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta asupra 

dezvCaraș-Severinării comunei Ciudanovița și a imaginii acestuia; 

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei Ciudanovița 

în țară și străinătate; 

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave 

sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în comuna Ciudanovița. 

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o 

îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor comunei Ciudanovița. 

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la 

realizarea unei imagini pozitive a comunei Ciudanovița în lume; 

f) sportivi din comuna Ciudanovița care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive 

internaționale; 

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al local. 

Articolul 7 

Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații: 
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a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime 

împotriva umanității, fapte penale; 

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

clarificarea situației juridice. 

Articolul 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 puțin 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 puțin 

următoarele înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original). 

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al 

unității administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare și 

dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3). 

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor consiliului 

dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau extraordinară. 

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea 

absolută a consilierilor consiliului local sau județean, 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 Ciudanovița, în cadrul ședințelor 

ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local Ciudanovița. 

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Ciudanovița, în cadrul unei 

festivități care se organizează de către primar. 

Articolul 9 

Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare; 

b) președintele consiliului local al comunei Ciudanovița prezintă referatul de aprobare care a stat 

la baza propunerii Hotărârii Consiliului Local.  

c) președintele consiliului local al comunei Ciudanovița înmânează diploma de „Cetățean de 

onoare al Comunei Ciudanovița persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

e) pot să ia cuvântul și 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 Ciudanovița. 

Articolul 10 

Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234870
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a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Ciudanovița la dezbaterea 

materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al 

Comunei Ciudanovița sau în care acesta este coorganizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna Ciudanovița. 

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile 

aflate în subordinea consiliului local; 

e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al 

Comunei Ciudanovița. 

Articolul 11 

Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

Articolul 12 

Titlul se retrage în următoarele situații: 

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a); 

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură comunei 

Ciudanovița locuitorilor săi sau țării. 

Articolul 13 

Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Ciudanovița, după următoarea 

metodologie: 

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

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului județean/local; 

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului județean/consiliului local, adoptată cu 

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

d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda 

cuvântul, la solicitarea sa. 

Articolul 14 

Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Ciudanovița. 

Articolul 15 

Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele acestuia. 

Articolul 16 

Informațiile publice referitoare la „cetățenii de onoare“ vor fi publicate și în format electronic pe 

pagina de internet a unității administrativ-teritoriale Ciudanovița. 

Articolul 17 

Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de către 

primarul comunei Ciudanovița. 
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Anexa nr. 8.a 

 

Rețeaua rutieră 

NOTĂ:În această anexă se va completa, dacă este cazul, lungimea în km a drumurilor de interes 

național, a drumurilor de interes județean și a drumurilor de interes comunal și a podurilor noi care 

tranzitează teritoriul Comunei Ciudanovița, definite potrivit Ordonanței Guvernului nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 

A. Drumuri de interes national 

1. Autostrăzi/Autostrada, cu o lungime de 0 km pe teritoriul Comunei Ciudanovița. 

2. Drumuri expres/Drumul expres, cu o lungime de 0 km pe teritoriul Comunei Ciudanovița. 

3. Drumuri internaționale «E»/Drumul internațional «E»,  cu o lungime de 0 km pe teritoriul 

comunei Ciudanovița. 

4. Drumuri naționale principale/Drumul național  cu o lungime de 0 km pe teritoriul Comunei 

Ciudanovița. 

5. Drumuri naționale secundare/Drumul național, cu o lungime de 0 km pe teritoriul Comunei 

Ciudanovița. 

 

B. Drumuri de interes județean/Drumul județean – DJ 573 cu o lungime de 15 km pe teritoriul 

Comunei Ciudanovița. 

 

C. Drumuri de interes local 

1. Drumuri comunale/Drumul comunal DC 139 cu o lungime de 4 km pe teritoriul Comunei 

Ciudanovița.  

2. Drumuri vicinale - numărul total al drumurilor vicinale – 0.   

5. Străzi- numărul total al străzilor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224082
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224082
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Anexa nr. 8.b 

 

Rețeaua de căi ferate 

 

Pe raza teritorială a comunei Ciudanovița există rețea de căi ferate – Gara Lișava. 

 

Anexa nr. 8.c 

 

Rețeaua de căi navigabile interioare și porturi 

 

Pe raza teritorială a comunei Ciudanovița nu există rețea de căi navigabile interioare și porturi. 

 

 

Anexa nr. 8.d 

 

Rețeaua de aeroporturi 

 

Pe raza teritorială a comunei Ciudanovița nu există rețea de aeroporturi.  

 

 

Anexa nr. 8.e 

 

Rețeaua de transport combinate 

 

Pe raza teritorială a comunei Ciudanovița nu există rețeaua de transport combinate. 
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Anexa nr. 9 

Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății, 

asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea. 

 

I. Instituții din domeniul educației și cercetării 

În comuna  Ciudanovița, în prezent, copii au  acces la sistemul de învăţământ public care 

include: 

➢ Şcoala Gimnazială  Ciudanovița Colonie; 

➢ Şcoala Primară  Ciudanovița - Sat; 

➢ Grădiniţa cu program normal Ciudanovița-Colonie; 

II. Instituții din domeniul culturii 

Activitatea culturală, artistică şi sportivă din comuna Ciudanoviţa, a luat avânt în perioada 

anilor 1950-1960, când se începe construcţia Căminelor Culturale, locul unde se concentrau 

manifestările culturale artistice locale. Pe teritoriul comunei a funcţionat iniţial un Cămin Cultural 

– Club. Dacă imobilul ce adăposteşte Căminul Cultural din satul Jitin a fost construit în perioada 

1969-1971, imobilul Căminului Cultural din Ciudanoviţa a fost ridicat în perioada 1911-1913 cu 

ajutorul fondurilor de la primărie dar şi prin contribuţia locuitorilor. 

În prezent, autorităţile locale au reamenajat în toate satele component Cămine Culturale ce 

au drept scop găzduirea unor manifestări cultural artistice, ferivităţi dar şi celebrarea unor 

momente importante din viaţa locuitorilor – nunţi, botezuri, aniversări. În perioda 2015-2016 au 

fost reamenajate şi dotate cu mobilier clădirile aferente. 

În prezent, în  comuna Ciudanoviţa nu mai este amenajată o bibliotecă comunală. În 

perioada de dinainte de 1989, pe teritoriul comunei au funcţionat trei biblioteci comunale 

 

III. Instituții din domeniul sănătății 

Locuitorii comunei nu au la dispoziţie un dispensar medical care să includă un cabinet de 

medicină de familie. Pentru servicii medicale, locuitorii apelează la medicii din comunele 

învecinate sau din oraşul Oraviţa. 

Pe teritoriul comunei Ciudanoviţa nu funcţionează o farmacie umană.  

 

IV. Instituții din domeniul asistenței sociale 

Sistemul de asistenţă socială - reglementează modul de aplicare a legislaţiei naţionale în 

domeniul asistenţei sociale adaptată la nevoile comunităti din  Comuna Ciudanovița. 

 Obiectivul intervenţiei asisteţei sociale este de ai sprijini pe cei aflaţi în dificultate să obţină 

condiţiile necesare unei vieţi decente, ajutându-i să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe. 

 Următoarele categorii de persoane constituie în mod special obiectul intervenţiei 

activităţilor de asistenţă socială: 

− familii sărace: familii fără venituri sau cu venituri mici în care unul dintre părinţi este 

şomer, familii monoparentale, familii cu mulţi copii al caror necesar depăşeşte veniturile 

părinţilor;  

− copii care traiesc în mediu familial şi social advers, abandonaţi şi instituţionalizaţi;  

− minori delincvenţi, tineri neintegraţi;  

− persoane dependente de droguri şi/sau alcool;  

− persoane abuzate fizic şi sexual;  

− persoane cu handicap fizic şi/sau psihic;  



50 
 

− persoane cu boli cronice şi degenerative fără susţinători legali;  

− persoane în vârstă aflate în incapacitate de autoservire;  

− persoane care au suferit în urma calamităţilor naturale, sociale;  

− persoane care au suferit discriminări (sociale, fizice, economice, psihologice) - grupări 

minoritare cu mai puţine drepturi faţă de populaţia majoritară.  

Sistemul de asistenţă socială se bazează pe principiul sprijinirii persoanelor aflate în dificultate 

la un moment dat în funcţie de necesităţile lor, sursa financiara fiind reprezentată de fonduri 

bugetare de stat sau fonduri obţinute de la indivizi sau comunitate. În acest caz, prestaţia se face 

în funcţie de nevoile existente, conform principiului solidarităţii sociale şi nu dependent de 

contribuţia personală anterioară. 

 Serviciul de asistenţă şi protecţie socială, din cadrul primăriei din comuna Ciudanovița este 

oferit populaţiei prin intermediul unui  angajat cu atribuții de asistent social. 

 

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

În cadrul unității administrative teritoriale Ciudanovița nu funcționează instituții de presă, 

media online și/sau media audiovizuală. 

 

VI. Instituții în domeniul tineretului și sportului 

Comuna Ciudanovița dispune de două minibaze sportive cu gazon artificial amenajate în 

cursul anul 2017 – Ciudanovița Colonie și Jitin. Aceste sunt utilizat de tinerii şi copii din comună.  
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Anexa nr. 10 

 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate 

din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură. 

 

Spaţiul rural al comunei Ciudanovița este caracterizat ca fiind un spaţiu rural cu economie 

de subzistenţă. Activităţile economice s-au dezvoltat în concordanţă cu potenţialul şi resursele 

locale, economia fiind axată pe cultura plantelor, creşterea animalelor, activități forestiere și 

prestări de servicii.  

Relaţii economice 

Comuna Ciudanovița are relaţii economice cu localităţile urbane apropiate – oraşele Băile 

Herculane, Caransebeș, Reşiţa, Lugoj care sunt o sursă de aprovizionare cu bunuri şi produse de 

larg consum, dar şi cu locuitorii din comunele învecinate cu care realizează schimburi de produse 

agro– zootehnice în cadrul târgurilor săptămânale organizate în zonă. 

Relaţiile cu zonele urbane se realizează în dublu sens, deoarece în oraşe se comercializează 

produse rezultate din gospodăriile locuitorilor din comuna Ciudanovița. Astfel, zona rurală 

reprezintă şi sursa de materie primă pentru industria din oraşe, cu preponderenţă industria 

alimentară. 

Apropierea de centrele urbane exercită o influenţă favorabilă asupra întregii vieţi 

economico – sociale a comunei. 

Relaţiile economice cu străinătatea sunt asigurate datorită migrării locuitorilor comunei în 

ţări străine (Italia, Spania, Germania). 

 

Lista agenţilor economici din Comuna Ciudanovița 

CIUDANOVIȚA 

FIFTY FIFTY DOM SRL  

PROTEA PERSONAL SRL  

BELA FLORYANA SRL  

MARISIMOMAXENTRANS SRL  

 

PFA ADAFINEI IONELA-MONICA  

JITIN 

PFA OGRIN FIU - ALEXANDRU 

PFA OGRIN OVIDIU-TIBERIU-IOSIF 

PFA SMIDA ION-ALIN 

 

Târguri şi pieţe locale 

 Pe teritoriul comunei Ciudanovița, nu este amenajat un spaţiu destinat unui târg 

săptămânal. 
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Evoluţia numărului mediu al salariaţilor din comuna Ciudanovița 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

31 49 42 38 32 35 34 33 26 26 
                                    Sursa: Insse –Baze tempo- 

Evoluţia numărului mediu al şomerilor din comuna Ciudanovița 

Sexe 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 33 30 33 28 42 39 29 29 19 21 

Masculin 22 14 22 16 25 25 21 16 8 13 

Feminin 11 16 11 12 17 14 8 13 11 8 
     Sursa: Insse –Baze tempo- 

 

 
 

Agricultură 

Producţia vegetală -  condiţiile geografice şi climatice din zona comunei Ciudanovița, 

favorizează dezvoltarea agriculturii.  Pe terenurile comunei  se pot cultiva un număr redus de  

specii. Culturile de bază sunt cele de porumb, cartof și intr-o mică măsură  grâu, triticale și plante 

furajere. 

În perioada 2015-2016 nu au fost eliberate - Atestate de producător agricol şi nu au fost 

depuse cereri pentru subvenţiile APIA. Locuitorii îşi lucrează singuri terenurile agricole şi nu în 

cadrul unor asociaţii sau în sistem de arendă.  

  

 2015 2016 2020 

A.P.I.A. 0 0 74 

Atestate producător agricol 0 0 17 
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Someri Salariati
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Suprafaţa cultivată şi producţia obţinută: 2015 -2016: 

                                                      

Denumirea culturilor 

Suprafaţa 

cultivată 

–hectare- 

2015 

Consiliul 

local 

Producţia 

obţinută 

-tone- 

2015 

Consiliul 

local 

Suprafaţa 

cultivată 

–hectare- 

2015 

Exploataţii 

individuale 

Producţia 

obţinută 

-tone- 

2015 

Exploataţii 

individuale 

Suprafaţa 

cultivată 

–hectare- 

2016 

Exploataţii 

individuale 

Producţia 

obţinută 

-tone- 

2016 

Exploataţii 

individuale 

Cereale       

-Orz    2 7 2 7 

-Grâu comun de toamnă   10 35 10 35 

Porumb boabe    120 700 100 600 

Cartofi    10 70 10 70 

Legume        

-Tomate    1 1 1 1 

-Ceapă uscată   1 6 1 6 

-Usturoi uscat   1 2 1 2 

-Varză    1 8 1 8 

-Ardei        

-Castraveţi    1 4 1 4 

-Rădăcinoase   2 6 2 6 

Plante nutreţ 1.112 4.448 3 28 3 28 

Păşuni naturale    135 540   

Fâneţe naturale 8 38 499 5395 499 5395 
                                 Sursa:Registrul agricol Ciudanoviţa  

2020 Suprafețe cultivate 

-ha- 

Cantități recoltate 

-t- 

Grâu 12 42 

Porumb 95 475 

Triticale 4 16 

Cartofi 10 70 

Plante nutreț 25 470 

Legume 7 35 

 

Situaţia parcului de tractoare şi maşini agricole    

Denumire utilaje          2016 2017 2020 

Tractoare  până la 45 CP 15 15 20 

Tractoare  între 46 – 65 CP 2 2 9 
Tractoare  între 66 – 100 CP 2 2 2 

Motocositoare  20 20 30 
Cultivatoare  3 3 3 

Pluguri   pentru tractoare cu două trupiţe 12 12 21 
Pluguri   cu tracţiune animală 35 35 40 

Semanătoare  1 1 9 
Grape cu tracţiune animală 35 35 40 

Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte chimice 1 1 1 
Remorci  13 13 10 

Instalaţii /cazan pentru fabricat ţuică/rachiu 4 4 4 
Care şi căruţe 35 35 40 
Lamă zăpadă 1 1 1 

                                                                      Sursa:Registrul agricol- Ciudanoviţa- 
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Zootehnia 

 Condiţile geografice şi climatice existente în zona comunei Ciudanovița sunt favorabile  

creşterii de animale. Creşterea animalelor  reprezentă o altă ocupaţie de bază a populaţiei, 

favorizată de existenţa unor suprafeţe generoase de păşuni – 1.247 ha şi fâneţe – 508 ha. Activitatea 

se adresează preponderent creşterii de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, păsări, 

preponderent în gospodăriile individuale. 

Suprafețele de pășuni și fânețe, necesită măsuri de protecţie pentru a crea condiţii 

favorabile dezvoltării zootehniei. 

Creşterea animalelor este ocupaţie tradiţională, care a asigurat locuitorilor resursele de 

hrană, animalele fiind folosite şi la munca câmpului. Activităţile organizate, în domeniul 

zootehniei, au dispărut aproape în totalitate datorită desfiinţării şi lichidării bazei materiale ale 

fostelor CAP-uri, multe din activităţi fiind în regres continuu, destructurate, sau complet sistate. 

Activitatea de creştere a animalelor se desfăşoară în prezent preponderent în gospodăriile 

populaţiei în sistem privat individual sau asociativ, efectivele de animale fiind în scădere de la an 

la an.  

Efectivele  de animale înregistrate în cadrul Registrului Agricol: 

-Nr. capete- 

 2013 2016 2020 

Bovine 102 89 85 

Ovine 1.699 1.560 1.620 

Caprine 67 40 30 

Cabaline 148 180 0 

Pocine 127 160 220 

Păsări 3.630 3.500 2.500 

Familii de albine 0 0 0 

Iepuri de casă 0 0 0 

          Sursa:Registrul agricol 

Pomicultură 

 Pomicultura este reprezentată prin existenţa a circa 138 ha de livezi. Condiţiile geografice 

determină existenţa livezilor pe suprafeţe restrânse. 

Apicultura  

  Pe teritoriul comunei apicultura  nu este practicată. 

Viticultura 

 Pe teritoriul comunei viticultura este insuficient dezvoltată fiind practicată în cadrul 

gospodăriilor individuale pentru consumul propriu – 3 ha. Soiurile fiind de viță de vie hibridă. 

Piscicultură 

 Amenajările piscicole nu sunt prezente pe teritoriul comunei Ciudanovița.  

Silvicultură 

 Pe teritoriul comunei Ciudanoviţa  există suprafeţe întinse de teren acoperite de  păduri – 

2.860 ha. Cele 2.860 de ha se află în administrarea Ocolului Silvic Oraviţa si a persoanelor private..  

 Esenţele lemnoase ce alcătuiesc pădurile de pe teritoriul comunei Ciudanoviţa  sunt în 

principal – stejar, fag, gir, frasin etc. 
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Anexa nr. 11 

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Ciudanovița, județul Caraș-Severin. 

 

 

I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al Comunei Ciudanovița, județul Caraș-

Severin. 

 

II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Ciudanovița, județul Caraș-

Severin. 
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Anexa nr. 12 

Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele, 

instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale, 

care au sediul sau punctul declarat că funcționează la nivelul unității administrativ-teritoriale. 

 

I. Principalele organizații neguvernamentale. 

 

Nu există organizații neguvernamentale care să își desfășoare activitatea pe raza teritorială a 

unității administrativ-teritoriale Ciudanovița. 

 

II. Principalele partide politice 

 

1. Partidul PRO România  

2. Partidul Național Liberal 

3. Partidul Mișcarea Populară 

4. Partidul Puterii Umaniste 

 

III. Principalele organizații sindicale sau asociații profesionale 

 

Pe teritoriul comunei Ciudanovița nu își desfășoară activitatea organizații sindicale sau asociații 

profesionale. 

 

IV. Cultele religioase 

 

Viaţa spirituală 

 

La nivelul comunei Ciudanoviţa coexistă mai multe confesiuni religioase şi funcţionează 

trei lăcaşe de cult ortodoxe  şi trei case case de rugaciuni ce aparţin cultului baptist.  

Biserica din satul Ciudanoviţa poartă hramul Adormirii Maicii Domnului şi a fost 

construită la începutul secolului XX.  

În satul Jitin, biserica ortodoxă ce poartă hramul Adormirii Maicii Domnului, a fost 

amenajată în perioada 2003-2006, în incinta clădirii în care a funcţionat şcoala.  

În aceeaşi perioadă, 2003-2006 a fost amenajată şi biserica cu hramul Naşterii Maicii 

Domnului în Ciudanoviţa- Colonie. 
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Anexa nr. 13 

Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Ciudanovița, 

județul Caraș-Severin. 

 

La nivelul unității administrative teritoriale Ciudanovița nu există înfrățiri, cooperări sau asocieri 

și nici activități cu caracter umanitar desfășurată de Societatea Națională de Cruce Roșie din 

România, ca organizație de ajutor voluntar, auxiliară a autorității publice, potrivit art. 1 teza a doua 

din Legea nr. 139/1995 privind Societatea Națională de Cruce Roșie din România, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

Comuna Ciudanovița face parte din Grupul de Acţiune Locală  „Țara Gugulanilor”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/171331
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/171331
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Anexa nr. 14 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, 

prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, 

obiceiuri și/sau tradiții 

 

În comuna Ciudanoviţa sunt organizate diverse evenimente culturale  locale prilejuite de 

aniversarea unor evenimente religioase.  

Cu o săptămână înainte de sărbătorile pascale ortodoxe se desfăşoară evenimentul local 

cunoscut sub numele de Drumul crucii – un pelerinaj local la care participă comunitatea locală 

alături de un număr important de preoţi. 
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