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*ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IORDĂCHEANU 
 

ANEXA 
LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL 
NR.___________/___________________ 

 
STATUTUL COMUNEI IORDĂCHEANU 

 
ART. 1. 

PREAMBUL 
 
Comuna Iordăcheanu, ca unitate administrativ-teritorială, este persoana juridică 
cu deplină capacitate, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativa în tot  ceea ce 
priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi autoritatea, în 
condiţiile legii, pe teritoriul delimitat prin lege. 
 

ART. 2. 
DENUMIREA COMUNEI 

 
IORDĂCHEANU – comuna cu statut de autoadministrare. Comună situată pe 
ambele maluri ale Cricovului Sărat, în zona colinară. Denumirea localităţii îşi trage 
obârşia din antroponimul Iordache + sufixul an(u) cu valoare posesivă. 
Patronimicul respectiv apare în documentele sec. XVII (23 mai 1641, dar şi 20 
august 1647 şi 18 sept. 1653) când drept „Iorgachi vornic din Băteşti – Ph.”, care 
ar fi ctitorit mănăstirea Suhăret (Vâlcea) în memoria vătafului de aprozi, Cerchezul, 
ucis de tătari, când „Iordache vornicul de Cozlegi” (Coslegi – V. Călugărească), 
care lăsa schitului din localitate întreaga sa avere, iar rumânii săi urmau să facă un 
slomn de piatră, două umblători de piatră şi să îngrijească mănăstirea, fiind iertaţi 
în schimb de rumânie”. 

 
Care din cei doi fii să fi fost ctitorul schitului nu se ştie. Se ştie însă că numele 
unuia din cei doi a dat numele schitului, iar, prin extensie, denumirea a trecut şi 
asupra aşezării. De altfel, în două documente din 10 ianuarie 1670 şi 8 august 
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1688 se relatează că „mănăstirea lui Iordache vornic de Cricov” fusese închinată 
mitropoliei de către vel medelnicerul Stroe, nepotul lui Iordache (Bibliografia, I, 
vol.I, p.382 şi 387, notele 12-bis-13). Pe la 1784 întâlnim în documente şi forma 
feminină a antroponimului, „Iordăcheanua”. 
Comuna este formată din satele: Iordăcheanu (reşedinţă – dispusă central), 
Moceşti, Plavia, Străoşti, Valea Cucului şi Vărbila). 

 
ART. 3. 

RANGUL COMUNEI 
 

Potrivit Legii nr. 351 / 24 august 2001 privind Planul de amenajare a teritoriului 
national comuna Iordăcheanu este unitate administrativa de rangul ____. 

 
ART. 4. 

ÎNTINDEREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV SI DELIMITAREA 
TERITORIALA. DATE GEOMORFOLOGICE ŞI ISTORICE DESPRE SATELE 

COMPONENTE 
 
Suprafaţa comunei măsoară 5489 ha., din care doar 2125 ha reprezintă suprafaţa 
agricolă. 
Descriere generală  
Aşezată la 7 km de oraşul Urlaţi, pe de o parte şi de alta a râului Cricovul Sărat, 
este formată din satele: Plavia, Iordăcheanu, Moceşti, Străoşti, Valea Cucului şi 
Vărbila. 
La est se învecinează cu comuna Ceptura, la nord cu comuna Gornet-Cricov, la 
vest cu comunele Plopu şi Podenii Noi şi la sud cu oraşul Urlaţi. 
Comuna Iordăcheanu are o suprafaţă de 55 kmp, o populaţie de 5200 de locuitori 
şi o lungime totală a drumurilor comunale de 28,693 km, din care asfaltate sunt în 
proporţie de 90%. 
Formele de relief întâlnite în comuna Iordăcheanu sunt predominate în cea mai 
mare parte de dealuri cultivate cu plantaţii de vii şi pomi fructiferi, iar de-a lungul 
albiei Cricovului Sărat se întind suprafeţe arabile, cultivate cu cereale. 
Fiind situată între dealuri, curenţii de aer favorizează zona comunei care este mult 
ferită în faţa dezastrelor naturale cum ar fi inundaţiile sau căderile masive de 
zăpadă. 
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DATE SINTETICE DESPRE ECHIPAREA TERITORIULUI    
       2002        2003    
 
Suprafata totala - ha                5492       5492 
Locuinte existente - total           1672       1676 
 - numar 
Locuinte in proprietate                 3          3 
publica  - numar 
Locuinte din fondurile               1669       1673 
private - numar 
Suprafata locuibila -               60233      60613 
total  mp 
Suprafata locuibila -                 100        100 
proprietate publica -  mp 
Suprafata locuibila -               60133      60513 
fondurile private - mp 
Lung. simpla a retelei de            16.5       16.5 
distrib a apei potabile - 
km 
Lungimea simpla a                     9.0        9.1 
conductelor de distributie 
a gazelor -km. 
Notă: datele de mai sus, precum şi următoarele date statistice sunt furnizate 
de către Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova şi reprezintă ultimele date 
centralizate în domeniu, cu un an peste datele ultimului recensământ, care a 
avut loc în anul 2002. Pe măsură ce noi date statistice vor fi disponibile, 
acestea vor fi introduse în statutul comunei şi vor putea fi consultate pe 
pagina de web a Primăriei. 
 
Satul Vărbila 
Aşezare situată în vestul comunei Iordăcheanu, pe valea gârlei ce i-a dat numele, 
din cuprinsul fostului codru al Vărbilei. 
Denumirea localităţii derivă din slavul „Vurba” =  salcie (TR, 99). 
Istoricul  satului se pierde în trecutul îndepărtat... Prima atestare documentară 
cunoscută nouă, datează de pe la 14 iunie 1521, când un hrisov al lui Neagoe 
Basarab amintea de “ocinile Vărbilei”, care făceau hotar unei ocini din Răteşti 
(lângă Podeni), confirmată unui Cârstea şi fiilor săi (DRH, II, 400-402).  Prin 1526-
1527, Radu de la Afumaţi ratifica mănăstirii Vărbila (ceea ce înseamnă că luase 
fiinţă înainte de data menţionată) moşia domnească „den matca Vărbilii, pă Valea 
Călugărilor, până în Predeal şi pă Predeal până în (o)bârşia Şoimului şi iar pă 
Predeal până la (o)bârşia Ursoaii şi până la Piscul Tocililor” şi moşia cumpărată de 
la Drăgan „din matca Vărbilii, din ceia parte până la Lacu Lungu şi din Lacu Lungu 
pă Predeal, până iar în Piscul Tocililor şi pă calea Lacului Lungu până în apa 
Cricovului”. 
Apoi găsim amintită Vărbila şi în „memoriile” (1788) generalului Bauer, dar şi în 
Analele parlamentare (1831) când se preciza că făcea parte din plasa Cricov a 
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judeţului Săcueni şi că avea la acea dată doar 37 de familii (Ec. Zaharescu, 
Vechiul judeţ al Saacului, Cunoaşterea Prahovei, an.I, nr.1/ian.1939, p.81) şi chiar 
şiîn „Istoria generală a Daciei... (vol. III, 1815, p.153),  omisă de Ec. Zaharescu, 
dar menţionată de N. Stoicescu, Bibliografia... (I, vol.2, p.706). 
DTSR (1872) o pomeneşte drept comună, împreună cu satele Jercălăi, Străoştio şi 
Valea Cucului, când la un loc aveau 1430 de locuitori, precizându-se că vechea 
denumire ar fi fost Piscul Drăgaicei. 
DGJPh (1897), precum şi MDGR (V., 734)  o citează ca sat al comunei Hâsla, 
când avea doar 519 locuitori, statutul administrativ-teritorial menţionându-se 
acelaşi şi în perioada interbelică. 
Prin HCM 1116/1968 devenea sat component al comunei Plopu, iar în anul 
următor, printr-o rectificare, ajungea sat component al comunei Iordăcheanu  
situaţie în care se află şi în prezent. 
 
Satul Valea Cucului 
Sat amplasat în nordul comunei Iordăcheanu, în vestul luncii Cricovului. 
Denumirea localităţii  e formată din termenul care arată caracteristica terenului – 
„vale” - + un substantiv masculin în genitiv sing., ca în cazul toponimului: Hotarul 
Cucului (DERS, XXII şi 59-60). Istoricul aşezării este în cea mai mare parte 
necunoscut dar chiar în vatra satului a fost depistată o aşezare dacoromanică din 
sec. IV-V p.H. 
Dar prima atestare documentară cunoscută nouă este foarte târzie, satul fiind 
amintit pentru prima oară în DTSR (1872),  când e menţionat ca fiind sat 
component al comunei Vărbila. 
DGJPh (1897, p.609)  îl menţionează ca făcând parte din comuna Hârsa a plăşii 
Podgoria, când avea doar 490 de locuitori şi o biserică fără inscripţie, pe care 
tradiţia susţine că ar fi fost ridicată pe la 1570. 
În perioada interbelică, se afla tot în comuna Hârsa, dar făcea parte din plasa 
Cricov. Prin HCM 1116/1968 devine sat component al comunei Iordăcheanu, 
situaţie în care se află şi în prezent. 
 
Satul Străoşti 
Aşezare situată în sudul comunei Iordăcheanu, peste apa Cricovului Sărat. 
Denumirea localităţii  cu rezonanţă arhaică îşi trage seva din primitivul „Straoa”  
(TR, 174). Istoricul  aşezării, deşi necunoscut, merită investigaţii serioase. 
În raza acestui sat s-a descoperit, în iunie 1974, un depozit de 37 de seceri din 
bronz (întregi şi fragmentate), apărute parcă să confirme denumirea vetustă şi care 
au intrat în patrimoniul Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova (Paul Arh. 
Păunescu, 37 seceri din bronz,  Magazin istoric, an. IX, nr.4(97) din aprilie 1975, 
p.61). 
De altfel, acest sat apare atestat în documente de pe la 1464 (oct.28), când Radu 
cel Frumos întărea mănăstirii Snagov mai multe sate, printre care şi Străoşti (DRH, 
I, 217-218),  fapt reconfirmat de Basarab cel Tânăr (Ţepeluş) la 23 martie 1482 
(Ibidem, p.290-292)  şi mai târziu (9 martie 1513) de către Neagoe Basarab, care 
situează satul Străoşti pe Cricov” (Ibidem II, 235-238). 
Apoi, o lacună de trei secole în documente... Şi, deşi nu apare în „memoriile” lui 
Bauer, aşezarea e menţionată de Dionisiu Fotino în „Istoria generală a Daciei, sau 
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a Transilvaniei, Ţerei Muntenesci şi Moldovei” (1815) în varianta „Străoşi”, iar în 
Analele parlamentare din 1831 este menţionată „Străoşti”, înregistrând un număr 
de 74 de familii (Ecaterina Zaharescu, Vechiul judeţ al Saacului În lumina istorică 
şi antropogeografică, Cunoaşterea Prahovei, an.I, nr.1/ian.1939, p.81). 
DTSR (1872)  menţiona aşezarea ca sat subordonat comunei Verbila, pentru ca 
DGJPh (1897) s-o semnaleze în subordinea comunei Hârsa, dar cu rang de cătun 
şi caligrafiat „Străeşti” 
Prin HCM 1116/1968 trece în componenţa comunei Iordăcheanu. Şi deşi în 
perioada „sistematizării” ceauşiste (1975) nu era propus pentru dezafectare, prin 
Decizia nr. 275/29 mai 1989 a Com. Executiv al Consiliului Popular jud. Ph, emisă 
în baza Legii nr. 1/1989, dispărea ca unitate administrativ-teritorială. 
Legea fiind abrogată după decembrie 1989, situaţia a revenit la normal, astfel că în 
prezent este sat component al comunei Iordăcheanu. 
 
Satul Plavia 
Localitate dispusă în sudul comunei Iordăcheanu, pe malul stâng al râului Cricovul 
Sărat. 
Denumirea localităţii  derivă din slavonul „plavi”  = ceva ce pluteşte – „plavie” – 
insulă plutitoare formată din plute, nămol şi pietroaie (DULR 187) LD (191)  susţine 
însă că „Plavia” =  „insuliţă plutitoare de stuf, ierburi, rizomi, rădăcini de arbori etc, 
intrate în putrefacţie şi amestecate cu nămol”. S-a considerat că-l avem din slavă: 
plavi,  formă cu totul ipotetică, nedovedită. În sanscrită, plava = „a înota, a pluti, a fi 
ajutat”. Formele şi înţelesurile din limba română şi sanscrită se suprapun şi LD  
pledează în acest sens. Istoricul în general necunoscut. S-ar putea să fi luat fiinţă 
prin sec. al XVIII-lea. Prima atestare documentară cunoscută  nouă se află în 
„memoriile” (1788) generalului Bauer. Localitatea fuigurează şi în „Istoria Daciei...” 
(1815) a lui D. Fotino. Prin 1814, după DGJPh (140), prin 1817-1818, după 
„Bibliografia” (I, vol.2, p.491),  ar fi fost înălţată biserica „Sf. Nicolae” din localitate, 
care în 1909 se afla în ruină din motive necunoscute. 
În curtea actualei biserici se află o Cruce din piatră, jumătatea sec. XIX-lea, poate 
pe vremea vechiului lăcaş. 
Analele parlamentare din 1831 semnalează şi ele satul Plavia ca făcând parte din 
plasa Cricov a jud. Săcuieni şi având doar 58 de familii (Ec. Zaharescu, Vechiul 
judeţ al Saacului,  Cunoaşterea Prahovei, an.I, nr.1/ian.1939, p.81). 
Se pare că, până în 1845 (când s-a desfiinţat judeţul Saac), Plavia era reşedinţa 
plăşii Tohani (DGJPh, 494),  afirmaţie ce ni se pare eronată. 
DTSR (1872)  menţionează aşezarea ca sat component al comunei Iordăcheanu, 
fapt confirmat şi în DGJPh. În perioada interbelică, satul intra în componenţa 
comunei Gornetu-Cricov. După război, HCM 1116/1968 restabileşte apartenenţa 
de comuna Iordăcheanu, în componenţa căreia îl găsim, dar prin Decizia nr. 
275/1989 a Com. ex. al Cons. pop. al jud. Ph, emisă în baza Legii nr. 2/1989 
(Buletin oficial  nr. 1/1989 al Cons. pop. jud. Ph., p.12), satul dispărea ca unitate 
administrativ-teritorială. Legea cu pricina fiind abrogată în 1990, toate revin la 
matca lor. În prezent, este sat component al comunei Iordăcheanu. 
 
Satul Moceşti 
Aşezare situată în nordul comunei Iordăcheanu, pe malul stâng al Cricovului Sărat. 



 6 

Denumirea localităţii  trebuie raportată la un antroponim: Mocea (Ştefan Paşca, 
Nume de persoane şi nume de animale în Ţara Oltului,  Buc., 1936, p.282; vezi şi 
NPNLR, 66)  sau Moceanu, de la care ar putea deriva cu adăugarea sufixului – 
eşti – I, cu valoare posesivă. Istoricul  localităţii, pe cât de necunoscut, pe atât este 
de vechi. În orice caz, în sec. XVII-lea, satul exista(DIR, XVII, vol.1, p.354). 
După DGJPh (p.240)  ar fi abut o biserică din 1694 (deci din sec. al XVII-lea). 
După „Bibliografia” (I. vol.2, p.432)  o biserică din lemn, cu hramul „Sf. Nicolae” ar 
fi durată prin 1795. Localitatea făcea parte din fostul judeţ Săcueni (Saac), dar în 
„memoriile” lui Bauer nu apare. În schimb, la Fotino, în „Istoria Daciei...”, figurează 
ca sat al plăşii Cricov, iar în Analele parlamentare din 1831 fiinţează ca sat cu 41 
de familii (Ec. Zaharescu, Vechiul judeţ al Saacului, Cunoaşterea Prahovei, an.I, 
nr.1/ian.1939, p.81) 
DTSR (1872), DGJPh (1897) şi MDGR  specifică satul ca subordonat comunei 
Iordăcheanu. În perioada interbelică a făcut parte din comuna Gornetu-Cricov. 
Prin HCM 1116/1968 revine ca sat component al comunei Iordăcheanu, iar prin 
Decizia nr. 275/29 mai 1989 a Com. ex. al Cons. pop. al jud. Ph (Buletin oficial  al 
Cons. pop. al jud. Ph., nr- 1/1989, p.12)  dispare ca denumire, fiind înglobat  în 
satul de reşedinţă, între care, de fapt, demarcaţia nu mai e vizibilă. Dar Legea nr. 
2/1989, în baza căreia fusese emisă decizia sus-amintită, este abrogată în 1990 şi 
totul revine la normal. În prezent, este sat component al comunei Iordăcheanu. 
          

 
ART. 5. 

 ISTORICUL GENERAL AL COMUNEI 
 
În vatra satului Valea Cucului (spre sud) s-a decoperit o aşezare dacoromanică 
(sec. IV-V d.H.) însemnată prin aspectele culturale inedite, iar la Ferma Plavia din 
satul cu denumire arhaică ”Străoşti”, o aşezare străromânească (sec. V-VII), 
importantă pentru confirmarea continuităţii în zonă (consemnăm şi importantul 
depozit de seceri din bronz descoperit aici în iunie 1974). 
Hazardul face ca primele atestări documentare pe care le cunoaştem, să se refere 
la acelaşi sat cu iz vetust, Străoşti, amintit atât într-un hrisov semnat de Radu cel 
Frumos la 28 oct. 1464 pentru a întări mănăstirii Snagov mai multe sate (DRH, I, 
p.217-218), fapt reconfirmat de Basarab cel Tânăr la 23 martie 1482, într-o carte 
domnească emisă la Gherghiţa, aceleiaşi mănăstiri pentru „jumătate din Străoşti” 
(Ibidem, p.290-292). 
Deşi aşezare veche şi ea, satul Vărbila este consfinţit în documente abia prin 
1521, când e amintit „hotarul Vărbilei” şi prin 1526-1527, când Radu de la Afumaţi 
recunoştea mănăstirii de aici cele două ocini dăruite de Deagomir, spătarul 
lăcaşului de rugă ctitorit de el (DIR XVI, vol.2, p.30-31). 
Pisania mănăstirii „Adormirea” din Verbila certifică faptul că lăcaşul de 
închinăciune ar fi fost ctitorit de marele spătar Dragomir, de banul Toma şi de un al 
doilea vistier, Caraci, şi ar fi fost edificat de un meşter pe nume Ştefan, după alte 
documente, pe la 1510, după pisanie la 1539. 
Pornind de la data pisaniei, întocmitorul „Bibliografiei localităţilor şi monumentelor 
feudale din România” (I, vol.2, Ed. Mitropoliei Olteniei, Cv., 1970, p.723, nota 49), 
N. Stoicescu ne deconcertează atunci că atrage atenţia că „în documente apar doi 
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spătari cu numele Dragomir, primul e din Petroşani (sic) şi apare în sfat între 1530-
1534 şi al doilea e din Orboieşti şi este menţionat în sfat în 1541-1545”. 
Într-adevăr, documentele atestă existenţa a doi spătari cu acelaşi nume într-o 
perioadă de timp apropiată, dar N.S. ne lasă oarecum derutaţi neoptând pentru 
unul din ei. 
Să începem cu Dragomir din Orboieşti, cel aflat în sfatul domnesc în calitate de 
mare spătar, între 13 august 1541 şi 25 martie 1545, iar între 1554-1557, în 
calitate de mare vistier. A pribegit o vreme din pricina domnului Mircea Ciobanul, 
care i-a tăiat doi fraţi, pe marele stolnic Dragu şi pe marele spătar Stroe. Mai avea 
un frate, pe marele logofăt Tudor. În 1554 era solul lui Pătraşcu cel Bun pe lângă  
principele Transilvaniei. După moartea lui Pătraşcu cel Bun (la sfârşitul anului 
1557), împreună cu soţia sa Neacşa, pribegeşte din nou (la domnie revenind 
Mircea Ciobanul pentru a treia oară), în Transilvania. Apoi nu se mai ştie nimic 
despre el, dar soţia se mai afla acolo încă prin 1566 (Eudoxiu Hurmuzaki, 
Documente privitoare la Istoria Românilor, vol.XI, Buc., 1876, p.797). Ar putea face 
el obiectul discuţiei noastre? Noi înclinăm să credem că nu. 
Celălalt Dragomir din Cepturile, frate cu Toma din Pietroşani (cel de-al doilea ctitor 
al mănăstirii, care figurează în sfatul domnesc ca ban între 1533 apr. 23 şi 1536 
ian.4), deci cam în acelaşi timp cu frătâne-su Dragomir (1533 apr. 26-1534 sept.6), 
dar cu menţiunea de fost spătar), în vremea domniei lui Vlad Vinitlă de la Slatina. 
Se ştie însă că banul Toma a fost „tăiat” de Radu Paisie (Radu Popescu, Istoriile 
domnilor Ţării Româneşti, Cronicari munteni, 2, BPT – 1205, ed. îngr. de Mihail 
Gregorian, Ed. Minerva, Buc., 1984, p.57) la începutul anului 1536, iar frate-său, 
fostul spătar Dragomir, se pare că avusese aceeaşi soartă, cu vreun an mai 
înainte, din partea lui Vlad Vintilă, care l-ar fi ucis pentru „rea hiclenie” şi în 
consecinţă i-a luat „toate averile” (DIR, XVI, v.2, p.181). 
Să vedem ce mai e şi cu pisania din 1539 când cei doi ctitori nu mai existau de 
fapt. Se pare că vitregia vremurilor (îndeosebi seismele) au avut o influenţă 
„nefastă” asupra lăcaşului, astfel că boierul Pană Filipescu, în vremea lui Matei 
Basarab, reface construcţia cu pricina, după spusele fiului său Matei Filipescu 
(mare agă), „den temelie... de piatră” (Bibliografia cit., p. 723, nota 49 bis), 
punându-i noua pisanie, reconstituită cu aproximaţie. Şi acum lucrurile încep să se 
mai limpezească dacă ne reamintim  de hrisovul lui Radu de la Afumaţi, prin care 
confirma cele două ocini făcute danie de spătarul Dragomir mănăstirii ctitorite de 
el, prin anul 1526-1527. Deci, mănăstirea exista la acea dată şi, coincidenţă, 
Dragomir din Cepturile figurează în documentele de atunci ca mare spătar, funcţie 
pe care a îndeplinit-o atât între 1525 febr.10 şi 1526 aug.22, cât şi între 1530 
iun.15 şi iul.6. În acest ultim „mandat” de mare spătar îl însoţeşte pe Vlad Înecatul 
(1530 iun. – 1532 după sept 18). Sabina Popescu, într-un articol (Biserica fostei 
mănăstiri Verbila, Magazin istoric, an,VIII, nr.4(85)/apr. 1974, p.96), susţine că „din 
pisania bisericii aflăm că a fost zidită în anul 1532...”Am văzut însă ce e cu pisania 
şi ştim, din documente, că ea exista deja în 1526-1527. Înseamnă că mănăstirea 
trebuie să fi fost construită puţin mai  înainte (1525?) sau chiar prin 1510, cum 
susţin alţii, pentru că de fapt acesta era obiceiul: după ce ctitorul îşi înălţa 
aşezământul, îl şi înzestra cu ocine, vii, moşii etc., cu care acesta să obţină un 
venit pentru întreţinerea sa şi a călugărilor. 
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Încă un argument, dacă mai trebuie, despre faptul că mănăstirea fusese ridicată 
mai înainte, dar şi o nouă dilemă: piatra tombală a unuia dintre ctitori datează din 
7043 (adică 1535-1536). Care e dilema? Dragomir a fost ucis prin 1535, pare-se, 
iar Toma prin 1536. Deci a cui e piatra funerară?  Unii înclină către Toma (DMD, 
p.97), dar menţionează că „pe piatra de mormânt (...) e trecut mare vistier, deşi în 
documente Toma nu apare în acea funcţie niciodată. Ştim însă că Dragomir a fost, 
între 1529 mai 12 şi oct. 31 chiar „mare vistier”, iar cel de-al treilea ctitor, Caraci, n-
a fost decât „al doilea vistier”. În consecinţă, a cui e piatra de mormânt? A lui 
Dragomir sau a lui Caraci? Se pare că toate documentele cunoscute până acum 
înclină spre marele spătar (dar şi mare vistier) Dragomir din Cepturile... 
Tot la mănăstirea Vărbila se referă şi o carte domnească, semnată la 6 martie 
1680 de către Şerban Cantacuzino (1678-1688), prin care dăruia mănăstirii de aici 
părţi din satele Pătârlagele şi Tega din judeţul Buzău (IPD, I, p.43). 
Ne lipsesc documentele din sec. XVIII. Ştim doar că în „memoriile” generalului 
Bauer (1788) este menţionată Vărbila. 
La rândul său, „Istoria Daciei” (1815) a lui D. Fotino consemnează Străoşi(i) şi abia 
„Analele parlamentare” (1831) semnalează Iordăcheanu, cu 27 de familii, dar şi 
Străoşti(i), cu 74 de familii şi Vărbila, cu numai 37 de familii (Ec. Zaharescu, 
Vechiul judeţ al Saacului, Cunoaşterea Prahovei, an. I, nr.1/ian. 1939, p.81). Dar la 
17/29 decembrie 1863 se votează „Legea secularizării averilor mănăstireşti”, după 
care moşiile mănăstirii Vărbila trec în patrimoniul statului. 
DTSR menţionează că Iordăchianu era comună în plasa Crocov şi avea în 
subordine satele Moceşti şi Plavia, situaţie administrativ-teritorială specificată şi de 
DGJPh, care semnala însă şi existenţa a 287 de case de locuit, precum  şi faptul 
că în 1864 fuiseră împroprietăriţi din comună 136 de ţărani. La p.240 se consemna 
faptul că biserica din Moceşti a fost ridicată în 1694, iar cea din Plavia în 1814, iar 
la p.494 se preciza că până la 1845 (când s-a desfiinţat jud. Săcueni (Saac), 
Plavia era reşedinţa plăşii Tohani. 
În perioada interbelică, atât Iordăcheanu cât şi Moceşti sau Plavia erau sate 
subordonate comunei Gornetu Cricov. După război, a făcut parte din raionul 
Cricov, iar prin HCM 1116/1968 a căpătat structura actuală. 
 

ART. 6. 
 POPULATIA COMUNEI 

 
Conform ultimului recensamânt al populatiei – 18 martie 2002, populatia comunei 
este de 5340  persoane. 
Evoluţia demografică a comunei Iordăcheanu a fost următoarea: în 1877 avea 
1400 de locuitori, în 1897 – 1141, în 1960 – 5364, în 1965 – 5623, în 1970 – 5458, 
în 1975 – 5797, iar în 1980 un număr de 5860 locuitori. 
Ocupaţia lor de bază: agricultura, viticultura, apicultura, pomicultura şi creşterea 
animalelor. 
 
DATE SINTETICE DESPRE POPULATIE  2002      2003 
Populatia totala                  5340       5351 
Populatia feminină                  2652       2642 
Populatia cu domiciliul in            5383       5396 
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localitate 
Nascuti vii                              78         78 
Decedati - total                        75         66 
Decedati sub un an                       2          1 
Stabiliri de domiciliu in               80         65 
localitate 
Plecari cu domiciliul din               79         81 
localitate 
Stabiliri de resedinta in               24         16 
localitate persoane 
Plecari cu resedinta din                67         61 
localitate persoane 
 

ART. 7. 
DATE SINTETICE DESPRE COMUNĂ 

 
I.CAILE DE COMUNICATIE EXISTENTE SI CATEGORIA ACESTORA 
 
Reteaua stradala a comunei Iordăcheanu are o structura desfăşurată în lungul 
căilor de comunicaţie importante si s-a dezvoltat având la baza reteaua de drumuri 
comunale şi judetene. 
Reteaua stradala este cuprinsa in Anexa nr.1. 
 
II.EDUCAŢIE : 
 

 
 

DATE SINTETICE CU PRIVIRE LA EDUCATIE  2002    2003 



 10 

Unitati de invatamint                   10         10 
Gradinite de copii                 5          5 
Scoli din invatamintul                    5          5 
primar si gimnazial  
Copii inscrisi in                        144        155 
gradinite - persoane 
Elevi inscrisi - total -                 578        542 
persoane 
Elevi inscrisi in                        578        542 
invatamint primar si gimnazial-persoane 
Elevi inscrisi in                        265        286 
invatamint primar -persoane 
Elevi inscrisi in                        313        256 
invatamint gimnazial -persoane 
Personal didactic total -                44         40 
persoane 
Personal didactic in                      7          7 
invatamint prescolar -persoane 
Personal didactic in                     37         33 
invat. primar si gimnazial persoane 
Personal didactic in                     15         15 
invatamint primar - persoane 
Personal didactic in                     22         18 
invatamint gimnazial -persoane 
Sali de clasa si cabinete                20         20 
scolare - numar 
Laboratoare scolare -                     1          1 
numar 
 
III.CULTURĂ 
Deşi DGJPh susţinea că la sfârşit de secol XIX nu era şcoală în Iordăcheanu, 
documentele atestă că în 1838 funcţionau ca învăţători M. Sava Popescu, la 
Vărbila (unde era în post şi în 1841) şi unde veneau copii din Străoşti şi Valea 
Cucului, Dima Hristea la Moceşti şi doar Plavia şi Iordăcheanu nu aveau învăţător. 
În 1859 funcţionau şcolile din Vărbila, Străoşti, dar şi Iordăcheanu, iar în 1861 erau 
învăţători Ion Ghinescui la Iordăcheanu şi Plavia, iar Teodoru Preoţescu, la 
Străoşti. Aşa se explică faptul că la sfârşitul veacului XIX, în comună existau 64 de 
ştiutori de carte. 
DATE SINTETICE CU PRIVIRE LA CULTURA  2002    2003 
Biblioteci - total - numar               4          4 
Biblioteci publice - numar               1          1 
Abonamente la radio                   569       1290 
Abonamente la televiziune              703       1264 
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IV.MONUMENTE 
 

 
 

După cum am văzut deja la istoricul comunei, în satul Vărbila a fost durată, pe la 
începutul sec. XVI, o mănăstire – monument de arhitectură (înreg. sub nr. 2421 în 
„Lista...” din 1956. Înălţată între 1510 şi  1525, deşi din pisanie rezultă că a fost 
construită în 1539, de meşterul Ştefan, ctitori fiind marele spătar Dragomir din 
Cepturile, banul Toma din Pietroşani (fratele lui Dragomir) şi al doilea vistier Caraci 
(după Iorga, poate Carapciu). Am văzut, de asemenea, că documentele care 
atestă lăcaşul monahal datează de prin 1526, iar piatra tombală a unuia din ctitori 
(se pare Dragomir) datează şi ca din 1535 (7043 de la „facerea” lumii), ceea ce 
denotă că mănăstirea trebuie să fie mai veche decât data pisaniei, când bănuim să 
se fi petrecut de fapt o reparaţie mai mare (poate chiar o reconstrucţie), 
confundată cu data întemeierii aşezământului monahal. A fost refăcută de Pană 
Filipescu, în vremea lui Matei Basarab (după mărturia fiului său, Matei Filipescu şi 
el mare agă, mare stolnic şi chiar mare spătar, ctitor şi el al bisericii din Bucov 
(1679), Pană Filipescu ar fi refăcut-o „den temelie” ceea ce ar fi putut fi o 
explicaţie, când i se adaugă şi pridvorul. La cutremurul din 1802 oct.26 i s-au 
prăbuşit din nou bolţile şi turlele. A fost dreasă prin grija egumenului Partenie în 
1805, când i s-au adăugat contraforturi de susţinere şi a fost repictată. Între 1934-
1937 a fost restaurată prin grija Comisiunii Monumentelor Istorice, conduse de N. 
Iorga (care afirmă că acest „lăcaş frumos şi trainic, mic dar plin de armonie (a fost) 
ridicat pe vremea lui Radu Călugăru, Radu fost Paisie, odinioară fecior de domn...” 
(N. Iorga, România cum era până la 1918, vol.I, România „Munteană”, BPT-717, 
Ed. Minerva, Buc., 1972, p.295). Iorga mai precizează că „biserica de căpetenie a 
fost înălţată după datinele moldoveneşti (...) şi a rămas încă înaltă şi îngustă: 
fereştile samănă prin tăietura liniilor cu acelea din Moldova, dar sub aceste linii se 
mlădie cu acelea din Moldova, dar sub aceste linii se mlădie încovoindu-se, iar mai 
jos cadrul se opreşte înainte de sfârşitul deschizăturii, printr-o întrerupere cochetă. 
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Uşa e însă fără păreche:  două linii curbe care se taie în ogivă străbat o întreţesare 
de linii drepte care formează pătrate mărunte: pentru varietate s-a făcut câte o 
scobitură în fiecare din pătratele acesteia (Ibidem). 
Pe parcurs, şindrila acoperişului a fost înlocuită cu tablă. Monumentul prezintă 
sculpturi remarcabile în piatră şi lemn. Interesant şi original este cerdacul-foişor de 
deasupra pronaosului. În curte se află ruinele unor hrube care amintesc de 
arhitectura ruinelor din Apostolache. 
Construcţia a servit uin timp ca metoh al mănăstirii Mărgineni. 
 
Un alt monument de arhitectură îl constituie biserica „Sf. Nicolae” (din lemn) din 
Moceşti (necuprinsă nici în „Lista...” din 1956, dar nici în Radu Creţianu, Bisericile 
de lemn din Muntenia, Ed. Meridiane, Buc., 1968) ridicată pare-se prin 1795 
(conform „Anuar”-ului pe 1909 al Cassei Bisericii, p.105; vezi şi N. Stoicescu, 
Bibliografia, I, vol.2, p.432), în patrimoniul căreia se păstrează 4 icoane mari, 11 
icoane mici şi un crucifix (se pare provenite de la mănăstire) semnate Barbu 
Zugravu (icoanele) datând de pe la sfârşitul secolului XVIII, pictură tempera pe 
lemn, de şcoală veche românească. 
După DGJPh (p.240) această biserică ar fi fost ridicată prin 1694, adică în vremea 
lui Constantin Brâncoveanu. 
Un alt monument necuprins în „Listă...” este şi biserica „Sf. Nicolae” din Plavia, 
durată pe la 1817-1818, după cum rezultă din acelaşi „Anuar” al Cassei Bisericii 
(Bibliografia, I, v.2, p.491) dar pe care DGJPh îl datează în 1814/în 1909 era în 
ruină / (vezi Radu S. Greeceanu, Indice cronologic nr.14 Mănăstirile: Hurezi, 
Iordăcheanu  şi Sf. Ioan din Buc., Arh. St. Buc., 1951). 
Tot la Plavia, în curtea bisericii, se află şi o cruce din piatră din prima parte a sec. 
XIX, de asemenea necuprinsă în „Listă...”. 
Când am vorbit despre denumirea comunei, am pomenit de un Iordachi sau 
Iorgachi, vornic din Coslegi, care înainte de 1641 ridicase în Iordăcheanu schitul 
„Adormirea” (Brădet) de pe Cricov, care nu e nici el amintit de „Listă...”. Biserica 
schitului a fost refăcută prin 1860 şi reparată din nou prin 1888. A fost o vreme 
metoh al mănăstirii Costamonit şi al Mitropoliei (Bibliografia, I, 1, p.382 şi 387, 
notele 12 bis-14). 
În satul de reşedinţă (în cimitir) există şi un monument al eroilor din războiul pentru 
reîntregire, cu o singură inscripţie: „Eroilor căzuţi pe câmpul de luptă 1916-1919, 
din satele Iordăchianu, Moceşti şi Plavia”. 
În pădurea Vărbilei se află un alt monument tot în cinstea eroilor din primul război 
mondial, cu următoarele inscripţii: „Spre slăvirea eroilor din com. Hârsa morţi în 
războiul 1916-1918 pentru reîntregirea neamului” şi „Ridicat în 1926 mai 13 de 
familia ing. panait Dăscălescu-Ploieşti, drept mulţumire lui Dumnezeu că i-a dăruit 
viaţa în războiul 1916-1918”. 
Al treilea monument al eroilor din acelaşi război se află în curtea bisericii din 
Moceşti şi este o Cruce ridicată în 1934 care poartă următoarea inscripţie: „Morţi 
pentru patrie 1916-1919, Iordăchianu-Plavia, 1934”. 
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 În ultimii ani, mai precis 2001 şi 2002, în comună au fost amplasate două 
monumente închinate domnitorului Mihai Viteazul, figură luminoasă simbolică 
pentru aspiraţiile poporului nostru. Marele Voievod, înaintea bătăliei de la Bucov, a 
străbătut aceste meleaguri iar memoria pământului se cerea completată de un 
semn artistic. 
 
V.MASS-MEDIA 
La nivel local functioneaza televiziunea prin cablu, care include un canal local iar 
institutia Primariei intentioneaza sa atraga fonduri pentru editarea unei publicatii 
proprii, cu periodicitate lunara. 
 
VI.SANATATE 
În comună sunt două dispensare, cu doi medici generalişti – Stoica Doina şi 
Grasco Mihail. 
DATE SINTETICE DESPRE SECTORUL DE SANATATE 2002   2003 
Medici - sector public                   2          2 
Personal mediu sanitar                   3          3 
 
VII.ASISTENTA SOCIALA LA NIVEL LOCAL 
Consiliul Local si Primarul comunei Iordăcheanu, ca autoritati publice locale, au 
datoria de a crea conditiile necesare de aplicare si derulare a programelor sociale. 
Pentru aceasta, administratia locala, chiar dacă nu dispune de un compartiment 
specializat de asistenţă socială, în schimb, unul dintre angajaţii primăriei are 
atribuţii şi pe acelea de asistent social. Pentru persoanele cu handicap grav, sunt 
angajaţi la Primăria Iordăcheanu un număr de 26 de asistenţi personali. 
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VIII. PRINCIPALELE FUNCTIUNI ECONOMICE 
 

Administraţia localã promoveazã un mediu de afaceri prietenos, care sã 
satisfacã exigenţele oamenilor de afaceri.  
SOCIETĂŢI COMERCIALE:  
- Cooperativa Consul Gornet (administrare spaţii comerciale) 
- Ocolul Silvic Vărbila (administrarea domeniului silvic) 
- SC Gabroni SRL Valea Cucului (comerţ) 
- SC Agromec SA Urlaţi (agricultură) 
- CS Videlmar SA Urlaţi (agricultură) 
- Direcţia de Telecomunicaţii Prahova (telefonie) 
- SC Cramele Halewood SA Ploieşti (agricultură) 
- SC Lorry Com Serv SRL Vărbila (comerţ) 
- AF Cuculeanu Ion – Iordăcheanu (comerţ) 
- SC Petromservice Bucureşti Suc Ploieşti (fermă piscicolă) 
- SUC Petrom Ploieşti Pct. Schela Boldeşti (extracţie petrol) 
- PF Poiana Victor (comerţ) 
- SC Cinzano Com SRL Moceşti (construcţii) 
- SC Grinlex Nicolescu SNC Valea Cucului (comerţ) 
- PF Macovei Gheorghe – Moceşti (dulgherie) 
- Direcţia de Poştă Ploieşti (poşta) 
- SC Deremi Serv SRL (cemorţ) 
- SC Busuioc Cuculeanu Moara Moceşti (panificaţie)PF Pană Cristian 
 (moară panificaţie) 
- SC Lex Conect SRL Buzău (televiziune prin cablu) 
- SC Elsafcris SRL Iordăcheanu (comerţ) 
- SC Alpymob Design SRL Ploieşti (mobilă) 
 
DATE SINTETICE DESPRE FORTA DE MUNCA           2002  2003 
Salariati - total - numar               145         168 
mediu - persoane 
Numar mediu salariati in                 36          37 
agricultura - persoane 
Numar mediu salariati in                  4          14 
industrie - total -persoane 
Numar mediu salariati in                  4          14 
industria prelucratoare -persoane 
Numar mediu salariati in                  3          10 
comert - persoane 
Nr.mediu sal. in                          23          15 
transp.,depozitare,posta,comunicatii 
Numar mediu salariati in                  8          12 
administratie publica -persoane 
Numar mediu salariati in                 63          63 
invatamint - persoane 
Nr.mediu sal. in sanatate                 5          10 
si asistenta sociala  
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INVESTITII IN LOCUINTE      2002  2003 
Locuinte terminate - total                 5          5 
Locuinte terminate din                     5          5 
fonduri private - numar 
Locuinte terminate din                     5          5 
fondurile populatiei   
 
AGRICULTURA       2002  2003 
Suprafata agricola dupa                2130        1858 
modul de folosinta - ha 
Suprafata arabila - ha                  972         865 
Suprafata - livezi si                    99         118 
pepiniere pomicole - ha 
Suprafata - vii si                       244         201 
pepiniere viticole - ha 
Suprafata - pasuni - ha                 503         398 
Suprafata - finete - ha                 312         276 
Suprafata cultivata cu                   55           - 
griu si secara - ha 
Productia totala de griu                 72           - 
si secara - tone 
Suprafata cultivata cu                  667         698 
porumb boabe - ha 
Productia totala la porumb             1983        3153 
boabe - tone 
Suprafata cultivata cu                   50          20 
cartofi - ha 
Productia totala de                      75         300 
cartofi - tone 
Suprafata cultivata cu                   61          80 
legume - ha 
Productia totala la legume               61        1034 
tone 
Productia de struguri -                 648         643 
total - tone 
Productia de fructe -                    13         115 
total - tone 
Bovine - total - la                      372         340 
sfirsitul anului - capete 
Bovine in gospodariile                  372         340 
populatiei - la sfirsitul 
anului 
 
Porcine - total - la                    813         705 
sfirsitul anului - capete 
Porcine in gospodariile                 813         705 
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populatiei - la sfirsitul anului 
Ovine - total-la sfirsitul               62         150 
anului-capete 
Ovine in gospodariile                    62         150 
populatiei -  capete- la sfirsitul anului 
Pasari - total - la                    12248       11000 
sfirsitul anului - capete 
Pasari in gospodariile                12248       11000 
populatiei - la sfirsitul anului 
Productia de carne                      129         158 
(sacrificari) - total -tone gr.vie 
Productia de lapte de vaca             3463        3034 
si bivolita – total hl.fizic 
Productia de lina - kg.                  52         175 
fizic 
Productia de oua - mii  buc.               846         849 
 
POSTA SI TELECOMUNICATII 
În comuna functioneaza un oficiu postal, cu o gama variata de servicii iar numarul 
abonatilor la telefonia fixa este de peste 450. În comuna Iordăcheanu, telefonia 
fixă este în sistem digital, iar telefonia mobilă acoperă toată zona comunei, mai 
puţin cea a satului Vărbila, pentru care se află în lucru amplasarea unei staţii de 
telefonie mobilă care să permită recepţia semnalului şi în acest sat. 
 

ART. 8. 
AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE 

 
1. Consiliul Local Iordăcheanu, cu sediul în comuna Iordăcheanu, sat 
Iordăcheanu, str. judeţul Prahova, funcţionând în clădirea proprie; Telefon : 0244-; 
Fax : 0244-. 

 
2. Primarul comunei Iordăcheanu, cu sediul în comuna Iordăcheanu, sat 
Iordăcheanu, str., judeţul Prahova; Telefon : 0244-;  
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Fax : 0244-. 
 
COMPARTIMENTELE DIN CADRUL PRIMĂRIEI: Social, Urbanism, Agricol, 
Contabilitate, Stare Civilă, Casierie, Poliţia Comunitară. 
 
FORŢELE DE ORDINE : Poliţia locală are un număr de 4 angajaţi, dintre care un 
şef de post şi un comandant. În cadrul aparatului propriu al Consiliului Local 
Iordăcheanu a fost înfiinţat compartimentul de Poliţie comunitară, format dintr-un 
funcţionar public şi 3 persoane contractuale. 
 

 
 
PATRIMONIUL SPORTIV AL COMUNEI : Comuna Iordăcheanu dispune de două 
terenuri de sport amenajate şi de două echipe de fotbal, dintre care una activează 
în Liga I. 
 
Consiliul Local al comunei Iordăcheanu, ca organ deliberativ ales în mod 
democratic de catre populatia comunei, are urmatoarele atributii: 
- Consiliul Local are initiativa si hotaraste, în conditiile legii, în toate problemele de 
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenta altor 
autoritati publice, locale sau centrale; 
- alege din rândul consilierilor viceprimarul, stabileste în limitele normelor legale, 
numarul de personal din aparatul propriu; 
- aproba statutul comunei, precum si regulamentul de organizare si functionare a 
consiliului; 
- avizeaza sau aproba studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-
sociala, de organizare si amenajare a teritoriului, documentatii de amenajare a 
teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana, 
regionala, zonala în conditiile legii; 
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- aproba bugetul local, împrumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a 
rezervei bugetare, aproba contul de închidere a exercitiului bugetar; stabileste 
impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale, în conditiile legii; 
- aproba, la propunerea primarului, în conditiile legii, organigrama, statul de functii, 
numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare al aparatului 
propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor 
autonome de interes local; 
- administreaza domeniul public si privat al comunei si exercita drepturile 
prevazute de lege cu privire la regiile autonome sau serviciile publice autonome pe 
care le-a înfiintat; 
- poate înfiinta institutii si agenti economici de interes local; hotaraste asupra 
concesionarii sau închirierii de bunuri sau servicii publice de interes local, 
participarii la societatile comerciale, locatiei de activitati sau serviciu ale 
administratiei publice; 
- numeste si elibereaza din functie membrii consiliilor de administratie ale 
institutiilor si agentilor economici de interes local constituiti cu participarea sa; 
- numeste si elibereaza din functie pe conducatorii societatilor comerciale si ai 
institutiilor publice de interes local care se afla sub autoritatea sa; 
- instituie norme specifice pentru societatile comerciale si institutii publice de 
interes local care se afla sub autoritatea sa; 
- organizeaza serviciile de gospodarie comunala, transport local, retele edilitare, 
etc.  
- aproba si asigura realizarea programelor de organizare si de dezvoltare 
urbanistica a localitatii, precum si de amenajare a teritoriului; 
- asigura realizarea lucrarilor de investitii de interes local; 
- asigura conditiile necesare bunei functionari a institutiilor locale de învatamânt, 
sanitare, de cultura, de tineret si sport - potrivit legii; 
- ia masuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor 
si asigura desfasurarea activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de 
agrement; 
- actioneaza pentru refacerea si protectia mediului înconjurator în scopul cresterii 
calitatii vietii, contribuie la protectia si conservarea monumentelor istorice si de 
arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale; 
- contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala; 
- asigura libertatea comertului si a concurentei loiale si încurajeaza libera initiativa, 
în conditiile legii; 
- înfiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local; 
- asigura apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor 
fundamentale ale cetatenilor; 
- organizeaza târguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si asigura buna 
functionare a acestora; 
- confera persoanelor fizice române sau straine cu merite deosebite titlul de 
cetatean de onoare al Comunei; 
- hotaraste asocierea cu alte consilii locale, precum si colaborarea cu agenti 
economici din tara si din strainatate, în scopul realizarii si exploatarii unor lucrari de 
interes comun; 
- sprijina activitatea cultelor religioase, în conditiile legii; 
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- hotaraste stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si înfratire cu localitati din 
strainatate; 
- Consiliul Local are şi alte atributii stabilite prin lege si prin hotarâri ale Consiliului; 
Constituit în baza H.C.L. ______________________, Consiliul Local Iordăcheanu 
a fost ales in 2004, prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru 
un mandat de 4 ani care poate fi prelungit în caz de război sau de catastrofă.  
 
Primarul comunei Iordăcheanu, ca autoritate executiva, este ales în mod 
democratic de catre populatia comunei Iordăcheanu, reprezentând comuna 
în relatiile cu alte autoritati publice, cu persoane fizice sau juridice române si 
straine, precum si în justitie. Primarul comunei Iordăcheanu, domnul 
Constantin Safta, a fost ales de cetăţeni prin vot universal, direct, egal, 
secret şi liber exprimat, la alegerile locale din 2004 pentru un mandat de 4 ani 
si are urmatoarele atributii: 
- asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a 
prevederilor Constitutiei si ale legilor tarii; celorlalte acte normative, precum si a 
hotarârilor Consiliului Judetean; 
- asigura executarea hotarârilor Consiliului Local. În cazul în care apreciaza ca o 
hotarâre a acestuia este ilegala, în termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta 
sesizeaza pe prefect; 
- poate propune Consiliului Local consultarea populatiei prin referendum, cu privire 
la problemele locale de interes deosebit si pe baza hotarârii consiliului, ia masuri 
pentru organizarea acestei consultari; 
- prezinta consiliului, anual sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind starea 
economica si sociala a comunei; 
- întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si 
le supune aprobarii consiliului; 
- exercita drepturile si asigura îndeplinirea obligatiilor ce revin comunei în calitate 
de persoana juridica civila; 
- exercita functia de ordonator principal de credite; 
- verifica din oficiu sau la cerere încasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si 
comunica de îndata consiliului cele constatate; 
- ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, 
incendiilor, epidemiilor, împreuna cu organele specializate ale statului. În acest 
scop, poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna, 
acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite; 
- asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul Politiei Comunitare 
Iordăcheanu si cu ajutorul jandarmeriei, politiei, pompierilor si apararii civile, care 
au obligatia sa raspunda solicitarilor sale în conditiile legii; 
- îndruma si supravegheaza activitatea Politiei Comunitare; 
- ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice; 
- ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a 
altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele 
moravuri, la ordinea si linistea publica; 
- controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produselor alimentare 
puse în vânzare pentru populatie cu sprijinul organelor de specialitate; 
- ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale; 
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- asigura elaborarea regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de 
urbanism si amenajare a teritoriului si le supune aprobarii Consiliului Local, cu 
respectarea prevederilor legii; 
- asigura întretinerea drumurilor publice din comuna, implantarea semnelor de 
circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal; 
- supravegheaza pietele, târgurile, oboarele, locurile si parcurile de distractii si ia 
masuri operative pentru buna functionare a acestora; 
- conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si 
de autoritate tutelara; 
- supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social; 
- îndeplineste functia de ofiter de stare civila; 
- emite avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de lege; 
- elaboreaza proiectul de statut al personalului, propune structura organizatorica, 
numarul de personal si salarizarea acestuia si le supune spre aprobare Consiliului 
Local; 
- numeste si elibereaza din functie personalul serviciilor publice locale, cu exceptia 
secretarului; 
- controleaza activitatea angajatilor serviciilor consiliului; 
- propune Consiliului Local eliberarea din functie a conducatorilor agentilor 
economici si ai institutiilor publice de interes local care se afla sub autoritatea 
Consiliului; 
- supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin comunei; 
- prezinta semestrial Consiliului situatia rezolvarii cererilor si petitiilor cetatenilor, 
institutiilor si altor persoane juridice, situatia îndeplinirii hotarârilor Consiliului Local; 
- urmareste ca în fiecare sedinta de Consiliu sa fie propus cel putin un proiect de 
hotarâre; 
- îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau încredintate prin mandat 
Consiliului Local. 
Viceprimarul, domnul, a fost ales de către Consiliul Local din rândul membrilor săi 
prin votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie  data de 23 iunie 2004. 
Secretarul comunei Iordăcheanu, doamna, este funcţionar public de conducere şi 
nu poate fi membru al unui partid politic. El coordonează compartimentele şi 
activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială 
din cadrul Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local. 
În conformitate cu prevederile art.91 din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locala, primarul, viceprimarul, secretarul comunei Iordăcheanu, impreuna 
cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, constituie o structura 
functionala cu activitate permanenta, denumita Primăria comunei Iordăcheanu, 
care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local al comunei Iordăcheanu si 
dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. 
 

ART. 9. 
NUMARUL SI STRUCTURA POLITICA A MEMBRILOR CONSILIULUI LOCAL 

 
a.În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, autoritatile administratiei 
publice prin care se realizeaza autonomia locala sunt consiliile locale, ca autoritati 
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deliberative, si primarii, ca autoritati executive. Mandatul primarului, respectiv al 
consilierilor locali, este de 4 ani. Mandatul se exercita în conditiile legii. 
Consiliul Local al comunei Iordăcheanu este constituit dintr-un numar de 15 
consilieri care îsi desfasoara activitatea în cadrul a 3 Comisii de specialitate, în 
principalele domenii de activitate, astfel: 
a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administraţia domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, în următoarea componenţă: 
1. Iosif Vasile Emilian 
2. Dimitriev Elena 
3. Stancu Nicolae 
4. Nicoară Constantin 
5. Mihai Iordan 
 
b) Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement, în următoarea componenţă: 
1. Matei Ion 
2. Boncea Nicolae 
3. Cârstea Constantin Virgil 
4. Lipioasca Nicolae Sorin 
5. Chioveanu Niculina 
 
c) Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, în următoarea componenţă: 
1. Lixandru Alexandru 
2. Sârbu Ioan 
3. Badin Gheorghe 
4. Poiana Ioan 
5. Scarlat Ion 
 
Structura politică a Consiliului Local este următoarea: 
- Nicoară Constantin – din partea PRM 
- Matei Ion – din partea PNL 
- Poiană Ioan – PSD 
- Badin Gheorghe – PSD 
- Boncea Nicolae – PSD 
- Chioveanu Niculina – PSD 
- Stanciu Nicolae – PSD 
- Dimitriev Elena – PD 
- Iosif Vasile Emilian – PD 
- Scarlat Ion – PER 
- Cârstea Constantin Virgil – PER 
- Mihai Iordan – PER 
- Lixandru Alexandru – PD 
- Lipioasca Nicolae Sorin – PD 
 
Pe raza comunei Iordăcheanu nu sunt partide politice cu sediu. 
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ART. 10. 

TITLUL DE FIU AL COMUNEI 
 
Persoanele nascute în comuna Iordăcheanu, la împlinirea vârstei de 18 ani 
primesc titlul si certificatul de cetatean al comunei, în cadrul unei festivitati 
organizate de catre Consiliul Local al comunei sau de primar. 

 
ART. 11. 

TITLUL DE CETĂŢEAN DE ONOARE 
 
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala si Regulamentul de 
Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Iordăcheanu, determina 
posibilitatea de acordare a înaltului titlu de “Cetatean de Onoare” al comunei 
Iordăcheanu, persoanelor cu merite deosebite. 
Prin Hotarâre a Consiliului Local se va aproba Regulamentul de acordare a titlului 
de „Cetatean de Onoare” al comunei Iordăcheanu, precum si constituirea 
„Consiliului de Onoare” al comunei Iordăcheanu, „Sfatul Înteleptilor” care va 
avea drept membri “Cetatenii de Onoare” ai comunei Iordăcheanu, actualul, fostii 
si viitorii primari ai comunei Iordăcheanu. 
Titlul de “Cetatean de Onoare” al comunei Iordăcheanu reprezinta CEA MAI 
ÎNALTA DISTINCTIE acordata de Consiliul Local unor cetateni români sau straini. 
Titlul de “Cetatean de Onoare” al comunei Iordăcheanu se poate acorda: 
a) unor înalte personalitati politice, stiintifice sau culturale care, prin activitatea lor 
socioprofesionala, au contribuit la realizarea unor noi legaturi stiintifice, culturale 
sau economice cu efecte favorabile comunei Iordăcheanu; 
b) celor care, prin activitatea lor cotidiana creeaza în tara sau peste hotare o 
imagine deosebita comunei si României, având ca rezultate realizarea unor 
puternice legaturi economico-sociale sau de alta natura, în beneficiul cetatenilor 
comunitatii noastre; 
c) cetatenilor români sau straini care desfasoara activitati caritabile în comuna 
Iordăcheanu, beneficiari ai acestei activitati fiind orfani, batrânii, copii abandonati, 
handicapatii, sau institutiile care adapostesc si îngrijesc acesti defavorizati; 
d) fostii detinuti politici sau veterani de razboi care prin activitatile lor ulterioare au 
adus o contributie deosebit la realizarea unei imagini pozitive a comunei 
Iordăcheanu în ţară şi în lume sau au contribuit la realizarea unei legaturi între 
comuna noastră si alte localitati; 
e) bravilor ofiteri ai armatei române care s-au distins prin fapte de arme, asigurând 
astfel siguranta nationala si securitatea statului sau dezvoltarea economico-sociala 
a tarii prin prestatia lor stiintifica, tehnica, economica sau educativa; 
f) unor sportivi nascuti sau formati în comuna Iordăcheanu, cu rezultate de 
exceptie în competitiile sportive nationale si internationale (cel puţin campioni 
naţionali) ;  
g) celor care au trecut în eternitate, dar care, prin prestigioasa lor activitate au 
promovat imaginea comunei Iordăcheanu si a tarii; 
h) altor categorii. 
Dreptul de a propune acordarea titlului de cetatean de onoare îl au: 
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- primarul comunei; 
- consilierii locali (individual sau în grup). 
Titlul de „Cetatean de Onoare” al comunei Iordăcheanu se acorda în sedinta 
ordinara sau extraordinara si se va aduce la cunostinta cetatenilor comunei, prin 
publicarea hotararii Consiliului local. 
Valorificarea si punerea în valoare a competentelor si bogatei experientei a 
Cetatenilor de Onoare ai comunei Iordăcheanu, se va realiza prin constituirea 
CONSILIULUI DE ONOARE AL COMUNEI – SFATUL ÎNTELEPTILOR, organism 
consultativ în promovarea unor hotarâri ale Consiliului Local sau decizii ale 
executivului primariei. 
Toti cetatenii distinsi cu titlul de „Cetatean de Onoare” al comunei Iordăcheanu 
vor fi înscrisi în CARTEA DE ONOARE a Consiliului Local Iordăcheanu.  
Acordarea titlului de „Cetatean de Onoare” al comunei Iordăcheanu, confera 
titularului urmatoarele drepturi: 
- de a purta insigna pe baza brevetului; 
- înscrierea în CARTEA DE ONOARE a comunei; 
- accesul gratuit la institutiile social-culturale si locurile publice din comună; 
- de a circula gratuit în toate mijloacele de transport în comun pe teritoriul comunei; 
- accesul gratuit la spectacolele si manifestarile stiintifice, cultural-artistice si 
sportive de pe raza teritoriala a comunei Iordăcheanu la care Primaria comunei 
este organizator; 
- sprijin privind rezolvarea problemelor de sanatate precum si internarea cu 
prioritate în camin sau azil de batrâni, în caz de nevoie; 
- dreptul de a face parte din Consiliul de Onoare al comunei Iordăcheanu; 
- în caz de deces, la cererea familiei, atribuirea unui loc în unul din Cimitirele 
comunei Iordăcheanu, cu inscriptionarea pe placa a titlului. 
Statutul de „Cetatean de Onoare” al Comunei Iordăcheanu presupune 
urmatoarele atributii: 
- cunoasterea anticipata a prevederilor Regulamentului privind Acordarea Titlului 
de “Cetatean de Onoare” de catre fiecare candidat; 
- participarea la sesiunile solemne ale Consiliului Local, atunci când se adreseaza 
o asemenea invitatie; 
- acceptarea prezentei la unele actiuni care vizeaza interesele fundamentale ale 
comunitatii si sprijinirea solutionarii unor probleme conform competentei si 
capacitatii profesionale; 
- furnizarea unor informatii importante, transmise pe adresa executivului local, în 
ce priveste eventualele modificari ale statutului personal, în principal de ordin 
socioprofesional. 
 
Desfasurarea unor activitati cu caracter ostil localitatii si locuitorilor 
acesteia, precum si condamnarea printr-o hotarare judecatoresca definitiva 
si irevocabila atrage dupa sine RETRAGEREA titlului de Cetatean de Onoare 
si pierderea drepturilor enumerate anterior. 
Retragerea titlului se va adopta in sedinta publica a Consiliului Local al 
comunei Iordăcheanu, respectandu-se prevederile legale din Regulamentul 
de acordare a titlului de „Cetatean de onoare” al comunei Iordăcheanu. 
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Retragerea titlului de cetatean de onoare va fi adusa la cunostinta persoanei 
implicate in termen de 10 zile. 
 
PERSONALITĂŢI ALE COMUNEI IORDĂCHEANU:  
- Radu Belu – mare boier care a fost şi primar al comunei, în timpul căruia s-au 
edificat multe construcţii de interes public: Primărie, Dispensar, Sediu Poliţie. 
- Preotul Dumitru Zaharescu – care a avut o importantă contribuţie pentru 
învăţământul din comună. 
- Costache Stănescu – învăţător în anii 1880, de asemenea o mare contribuţie la 
învăţământul din localitate. 
- Ioniţă Năstase – care pune casa proprie la dispoziţia Şcolii pentru a învăţa copiii 
din localitate. 
 

ART.12. 
PARTICIPAREA CETĂŢENILOR LA VIAŢA COMUNEI 

 
Cetatenii comunei au dreptul de a participa la viata politica, economica, sociala si 
cultural-sportiva. Drepturile cetatenilor de a participa la viata comunei sunt 
exercitate în mod democratic prin urmatoarele instrumente: 
a) referendum local; 
b) adunarea populara; 
c) petitii; 
d) initiative; 
e) audiente; 
f) consultari 
 
a. Referendumul local 
 
Problemele de interes deosebit din unitatile administrativ-teritoriale si subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale comunelor pot fi supuse, in conditiile Legii nr. 3 din 22 
februarie 2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, aprobarii 
locuitorilor, prin referendum local. 
Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale 
ale comunei se inainteaza Parlamentului spre adoptare numai dupa consultarea 
prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ-teritoriale respective, prin 
referendum. In acest caz organizarea referendumului este obligatorie. 
Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale, dupa caz, 
la propunerea primarului. 
Cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin "DA" sau "NU" asupra problemei 
supuse referendumului, decizand cu majoritatea voturilor valabil exprimate la 
nivelul unitatii administrativ-teritoriale respective. 
 
b.Adunarea cetăţenească 
 
Cetãtenii comunei pot fi consultati si prin adunãri cetãtenesti organizate pe sate 
sau strãzi. 
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Convocarea si organizarea adunãrilor cetãtenesti se fac de cãtre primar, la 
initiativa acestuia ori a unei treimi din numãrul consilierilor în functie. 
Convocarea adunãrii cetãtenesti se face prin aducerea la cunostintã publicã a 
scopului, datei si a locului unde urmeazã sã se desfãsoare aceasta. 
Adunarea cetãteneascã este valabil constituitã în prezenta majoritãtii 
reprezentantilor familiilor si adoptã propuneri cu majoritatea celor prezenti. 
Propunerile se consemneazã într-un proces-verbal si se înainteazã primarului, 
care le va supune dezbaterii consiliului local în prima sedintã, în vederea stabilirii 
modalitãtilor concrete de realizare si de finantare, dacã este cazul. 
Solutia adoptatã de consiliul local se aduce la cunostintã publicã prin grija 
secretarului. 

ART.13. 
ÎNFRĂŢIRILE SI ASOCIERILE 

 
Înfratirile ofera un cadru privilegiat pentru stabilirea de relatii cu una sau mai multe 
comunitati din alte tari. Chiar daca nu este singurul mijloc prin care se realizeaza 
schimburi si cooperari internationale, înfratirile prezinta avantajul consolidarii 
legaturilor de prietenie în diferite domenii 
Înfratirile sunt ocazii unice, desfasurate într-o ambianta speciala de sarbatoare. 
În scopul realizarii unui Protocol de Înfratire sunt necesare urmatoarele etape: 
1. corespondenta între autoritatile celor doua localitati, schimb de informatii 
referitoare la asezarea geografica, economie, industrie, populatie, posibilitati de 
cooperare; 
2. obtinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe asupra Proiectului - Cadru de 
înfratire; 
3. aprobarea în Consiliile Locale ale celor doua localitati a proiectului de hotarâre 
referitor la înfratirea localitatilor (Primarul este împuternicit sa semneze Acordul 
Oficial de Înfratire, conform Legii Administratiei Publice Locale nr. 215 / 2001); 
4. semnarea oficiala a Acordului de Înfratire, în cadrul unei sedinte festive; 
participa reprezentantii autoritatilor locale ale celor doua parti semnatare, 
conducatori ai celor mai reprezentative companii si institutii, mass-media;invitati ai 
autoritatilor judetene si centrale. 
5. derularea cooperarii, în baza acordului de înfratire prin: 
- sprijinirea la nivel local a colaborarii în domeniul industrial, comercial, inclusiv 
investitii, precum si cooperarea directa intre firme (in mod deosebit 
intreprinderile mici si mijlocii) ; 
- participarea la targuri si expozitii; 
- sprijinirea relatiei de cooperare in domeniul cultural si sportiv, prin efectuarea de 
schimburi intre echipe sportive si ansambluri culturale; 
- sustinerea colaborarii intre biblioteci, grupuri de autori locali, echipe de teatru; 
- sprijinirea organizarii de cursuri comune, teoretice si practice, pentru specialistii si 
expertii din cele doua localitati, in diverse domenii; 
- planificarea si organizarea unor evenimente, in contextul relatiei de cooperare 
reciproca; 
- efectuarea de eforturi comune pentru a crea conditii favorabile cooperarii 
economice. 
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Unitatile administrativ-teritoriale din România, organizate potrivit legii ca si comune 
si declarate se constituie în Asociatia Comunelor din România. 
Asociatia Comunelor din România este persoana juridica de drept privat si de 
utilitate publica, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, constituita în 
vederea promovarii si protejarii intereselor comune ale autoritatilor administratiei 
publice locale, pentru solutionarea si gestionarea 
nevoilor publice în numele si pentru interesul colectivitatilor locale. 
Comunele sunt reprezentate de primari, sau de o persoana împuternicita de 
acesta în acest scop. În prezent, comuna Iordăcheanu, prin primarul comunei, 
domnul Constantin Safta, este membră a Asociatiei Comunelor din România. 
 

ART. 14. 
DENUMIRILE 

 
Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru comuna se face prin lege,  conform 
Ordonantei Guvernului nr. 63/ 29 august 2002. 
Atribuirea sau schimbarea denumirilor de strazi, piete si obiective de interes public, 
se face de catre consiliile locale, prin hotarâre , cu avizul obligatoriu al Comisiei de 
Atribuire, infiintata prin ordin al Prefectului, constituita din 5 membri specialisti in 
domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii sau artei. 
Consiliile locale asigura tinerea evidentei denumirii institutiilor si obiectivelor 
existente pe raza unitatilor administrativ-teritoriale în care functioneaza. 
 

ART. 15. 
SIMBOLURILE SPECIFICE COMUNEI 

 
Consiliul Local stabileste, în baza consultarii populatiei, simbolurile specifice ale 
comunei, conform traditiilor istorice şi culturale. 

a.Stema comunei Iordăcheanu 
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Stema comunei Iordăcheanu este compusă dintr-un scut de azur. În scut, din 
argint, se află poarta de intrarea cu clopotniţă a mânăstiriii Verbila, monument de 
referinţă pentru arhitectura românească, consemnat de sociologul Dimitrie Gusti, 
după care a fost realizată şi poarta Muzeului Satului din Bucureşti. Scutul este 
timbrat cu o coroană murală cu un singur turn crenelat. 
Coroana murală din argint cu un singur turn crenelat semnifică faptul că localitatea 
Iordăcheanu are rang de comună. 
 

b.Steagul comunei şi Ziua comunei 
 

Steagul comunei Iordăcheanu va fi stabilit prin hotărâre de consiliu, cu 
respectarea prevederilor legale în domeniu, consultarea cetăţenilor şi prin afişarea 
proiectului de steag şi consultarea specialiştilor în heraldică şi sigiliografie. Ziua 
comunei va fi declarată după consultarea cetăţenilor şi a istoriei locale, astfel încât 
aceasta să fe reprezentativă. 

ART. 16. 
PATRIMONIUL PUBLIC SI PRIVAT - COMPONENTA SI ÎNTINDEREA 

ACESTUIA 
 
Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale este alcatuit din bunurile 
mobile si imobile aflate în proprietatea publica si în proprietatea privata ale 
acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial. 
Domeniul public al comunei Iordăcheanu cuprinde: 
- Strazi, poduri, podete, pasaje, piete publice, targuri si oboare publice, stadion si 
zonele de agrement; 
- Sistemele de alimentare alimentare cu apa si de de canalizare; 
- Sistemul de transport public local; 
- Cimitirele comunale, statuile si monumentele (daca nu sunt declarate de interes 
national); 
- Locuintele sociale; 
- Terenuri si cladiri în care îsi desfasoara activitatea institutiile publice de interes 
local; 
- Adaposturi de protectie civila. 
Domeniul privat al comunei Iordăcheanu este alcatuit din bunuri aflate în 
proprietatea comunei si care nu fac parte din domeniul public. Domeniul privat este 
supus dispozitiilor de drept comun daca prin lege nu se prevede altfel. Bunurile 
care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Iordăcheanu sunt cele 
enumerate în Anexa nr. 2 la prezentul statut-cadru. 
 

ART. 17. 
CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA SI ADMINISTRAREA BUNURILOR DIN 

PATRIMONIUL COMUNEI IORDĂCHEANU 
 
Bunurile din domeniul public al comunei sunt inalienabile, insesizabile si 
imprescriptibile. Ele nu pot fi înstrainate, ci numai date în administrare, 
concesionate sau închiriate, în conditiile legii. 
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Consiliul local al comunei Iordăcheanu hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului 
public de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor 
publice, sa fie concesionate ori închiriate. 
Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea si vânzarea bunurilor ce fac parte 
din domeniul privat de interes local, în conditiile legii. 
Consiliul local poate da în folosinta gratuita, pe termen limitat, imobile din 
patrimoniul comunei societatilor si institutiilor de utilitate publica sau de binefacere, 
recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activitati care satisfac 
cerintele cetatenilor din comuna. 
 

ART. 18. 
ADMINISTRAREA BUNURILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL COMUNEI 

IORDĂCHEANU 
 
Titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa foloseasca bunul si sa 
dispuna de acesta, în conditiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. 
Dreptul de administrare va putea fi revocat numai daca titularul sau nu îsi exercita 
drepturile si nu îsi executa obligatiile nascute din actul de transmitere. În litigiile 
privitoare la dreptul de administrare, în instanta titularul acestui drept va sta în 
nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul 
dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului 
de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civila. Titularul dreptului 
de administrare raspunde, în conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a 
neîndeplinirii acestei obligatii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligatii poate 
atrage revocarea dreptului de administrare. 
În litigiile la care s-a facut referire anterior, comuna Iordăcheanu este reprezentată 
de consiliul local, care da mandat scris, în fiecare caz, primarului. Acesta poate 
desemna un alt functionar de stat, un jurist sau  avocat care sa-l reprezinte în fata 
instantei. 
Prevederile de mai sus sunt aplicabile si în litigiile privitoare la dreptul de 
concesiune, închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate 
sau închiriate. 
Servitutile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în masura în 
care aceste servituti sunt compatibile cu uzul sau interesul public caruia îi sunt 
destinate bunurile afectate. Servitutile valabil constituite anterior intrarii bunului în 
domeniul public se mentin. 
 

ART. 19. 
CONCESIONAREA SAU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR AFLATE ÎN 

PATRIMONIUL COMUNEI 
 
Închirierea bunurilor proprietate publica a comunei se aproba, prin hotarâre a 
Consiliului Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura sa 
asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. Contractul de 
închiriere se poate încheia, dupa caz, cu orice persoana fizica sau juridica, romana 
sau straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare. 
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Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie 
publica, în conditiile legii. 
Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate 
publica se fac, dupa caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. În cazul în 
care contractul de închiriere se încheie de catre titularul dreptului de administrare, 
acesta are dreptul sa încaseze din chirie o cota-parte intre 20-50%, stabilita prin 
hotarâre a Consiliului Local prin care s-a aprobat închirierea. 
Unitatile administrativ-teritoriale, de natura celor pe care o reprezinta Primaria 
comunei Iordăcheanu, pot da imobile din patrimoniul lor, în folosinta gratuita, pe 
termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de 
binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice. 

 
ART. 20. 

SERVICII PUBLICE AFLATE IN SUBORDINEA  
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI IORDĂCHEANU 

 
Lista serviciilor publice din subordinea consiliului local Iordăcheanu se regaseste in 
Anexa 3. 

ART. 21. 
DISPOZIŢII FINALE 

 
a.Statutul comunei Iordăcheanu va fi adus la cunostiinta locuitorilor comunei prin 
publicare intr-un buletin informativ special si va fi afisat pe siteul propriu. 

 
b.Prezentul Statut se completeaza cu hotarârile Consiliului Local, cu alte 
reglementari în vigoare în acest domeniu şi, pe măsură ce apar, cu alte norme 
legislative. 


