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STATUTUL COMUNEI SCĂRIŞOARA, JUDEŢUL ALBA
Capitolul 1. Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale
Art. 1. – (1) UAT Comuna Scărişoara 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) UAT Comuna Scărişoara are sediul social în comuna Scărişoara, localitate
Scărişoara, numărul 205 , precum și codul de înregistrare fiscală 4562451.
Art. 2. – (1) Comuna Scărişoara are reședința în localitatea Scărişoara.
(2) Comuna Scărişoara, din punct de vedere teritorial este amplasată în partea
de NV a judeţului Alba şi se învecinează la nord cu comuna Beliş din judeţul Cluj, la sud
se învecinează cu comuna Poiana Vadului, la vest cu comuna Gârda de Sus şi la est
cu comunele Albac, Horea şi Vadul Moţilor.
Comuna Scărișoara se află la o distanţă de 115 km de Municipiul Alba Iulia,
reşedinţa de judeţ, la 130 km de Oradea, 142 km de Cluj-Napoca, la 190 km de Sibiu, la
125 km de Deva şi la 460 km de Municipiul Bucureşti.
(3) Comuna Scărişoara are în componență un număr de 14 localități dintre care 14
localități rurale, care sunt amplasate faţă de Scărişoara, localitatea de reşedinţă la
distanţe cuprinse între 3 şi 12 km de satul de reşedinţă, respectiv din: Faţa Lăzesti( 3 km
de Scărişoara), Prelucă (6 km), Trânceşti (4 km), Negeşti( 8 km), Ştiuleţi (8 km), Floreşti
(8 km), Runc(9 km), Lespezea (10 km), Lăzeşti (10 km), Sfoartea (12 km), Matei(12 km),
Boteşti(12 km) şi Bârleşti (12 km).
(4) Localitatea Scărișoara, potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național
are rangul IV, iar celelalte localităţi componente ale comunei, rangul V.
(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.
Art. 3. – (1) Comuna Scărişoara dispune de o rețea hidrografică formată din râuri
(2) Pe teritoriul Comunei Scărişoara, se regăsește o floră și faună diversă.
(3) Comuna Scărişoara dispune de o diversitate de soluri.
(4) Resursele de subsol ale Comunei Scărişoara - nu este cazul
(5) Denumirea și lungimea râurilor, fauna și flora de pe raza teritorială a Comunei
Scărişoara se regăsesc în Anexa nr. 3.
Art. 4. – (1) Comuna Scărişoara s-a înființat în anul 1854.
(2) Prima atestare documentară a Scărişoarei a fost în 1850.
(3) Evoluția istorică a Comunei Scărişoara se regăsește în Anexa nr. 4;
3

STATUTUL COMUNEI SCĂRIŞOARA, JUDEŢUL ALBA, 2021

Art. 5. – (1) Populația Comunei Scărişoara numără 1661 locuitori.
(2) Componența și structura populației Comunei Scărişoara, 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.
Capitolul 2. Autoritățile administrației publice locale
Art. 6. – (1) Autoritățile administrației publice locale sunt:
a) Consiliul Local al Comunei Scărişoara, reprezintă autoritate deliberativă de la
nivelul Comunei Scărişoara . Consiliul local al Comunei Scărişoara este format din 11
membri.
b) Primarul Comunei Scărişoara, ca autoritate executivă.
c) La nivelul Comunei Scărişoara, consiliul local a ales un viceprimar, numele
acestuia fiind Paşca Gheorghe Dumitru.
(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: 5 consilieri de la
Partidul Naţional Liberal, 3 consilieri de la Pro România şi câte un consilier de la Partidul
Mișcarea Populară, Partidul Social Democrat şi Partidul Alternativa pentru Demnitate
Națională.
(3) Constituirea Consiliului local al Comunei Scărişoara s-a constatat prin Ordinul
Prefectului Județului Alba nr. 351/2020.
(4) Componența nominală, perioada/perioadele 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.
Art. 7.- (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage
titlul de cetățean de onoare, persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna
Scărişoara.
(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de
fiu/fiică al/a Comunei, persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Scărişoara
(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 Scărişoara se regăsesc în Anexa 7.
Capitolul 3. Căi de comunicații
Art. 8. – (1) Raza teritorială a Comunei Scărişoara este tranzitată, de rețeaua de
transport rutier, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național – Secțiunea I – Rețele de transport, cu modificările și
completările ulterioare:
(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței
de Guvern 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 8.
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Capitolul 4. Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza
teritorială a unității administrativ-teritoriale
Art. 9. – (1) Rețeaua școlară de la nivelul Comunei Scărişoara, judeţ Alba, 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 Scărişoara își desfășoară activitatea un număr total
de 4 unități de învățământ de stat preuniversitar.
(3) Unitățile de învățământ, sunt prezentate în Anexa 9
(5) Comuna Scărişoara susține unitățile de învățământ prevăzute la alin. (1) potrivit
prevederilor Legii nr. 1/2011.
Art. 10. – (1) Pe raza teritorială a Comunei Scărişoara își desfășoară activitatea o
instituție de cultură.
(2) Pe raza teritorială a Comunei Scărişoara se organizează 3 manifestări culturale.
(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor
culturale se regăsesc în anexa nr. 9
(4) Comuna Scărişoara participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele
locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu
terții, după caz, potrivit legii.
Art. 11. – (1) Pe raza teritorială a Comunei Scărişoara se asigură următoarea formă
de asistență medicală: asistență medicală profilactică și curativă;
(2) Comuna Scărişoara participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate
publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi
nerambursabile, contracte cu terții, potrivit legii.
(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, prin cabinetul
medical ambulatoriu.
(5) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală
sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.
Art. 12. - (1) Pe raza teritorială a Comunei Scărişoara se asigură servicii sociale
definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Comuna Scărişoara asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute
la alin. (1).
(3) (3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna Scărişoara se regăsește
în anexa nr. 9 la prezentul statut.
Art. 13. – Pe raza teritorială a Comunei Scărişoara nu își desfășoară activitatea, la
această dată, instituții de presă în domeniul presei scrise, media on-line și media audiovizual.
Art. 14. – (1) Pe raza teritorială a Comunei Scărişoara nu își desfășoară activitatea,
cluburi ale copiilor, cluburi sportiv- școlare ori cluburi studențești, cluburi /asociații
sportive.
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(2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 9
Capitolul 5. Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale
Art.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.
Capitolul 6. Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale
Art. 16. – (1) Patrimoniul Comunei Scărişoara este compus din bunurile mobile și
imobile care aparțin domeniului public și domeniului privat al Comunei Scărişoara, precum
și din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial.
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Scărişoara, întocmit și atestat
prin HG nr.974/2002,Anexa 64, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se găsește în Anexa 11
(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Scărişoara se actualizează ori
de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a
Comunei Scărişoara, în secțiunea dedicată acestui statut.
Capitolul 7. Serviciile publice existente
Art. 17.- (1) Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul Comunei
Scărişoara sunt, după caz:
a) serviciul public de salubrizare, furnizat de Salubritate Apuseni;
b) serviciul public de iluminat.
Art. 18. – Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei
Scărişoara sunt furnizate de Electrica;
Art. 19. – Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a Comunei Scărişoara nu
este asigurată de nici un operator
Art.20 - Serviciul public de administrare a domeniului public al Comunei Scărişoara
este furnizat de – nu este cazul
Capitolul 8. Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de
obiective de interes public local
Art 21(1) Comuna Scărişoara, 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
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denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările
ulterioare.
Capitolul 9 Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și
organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în unitatea
administrativ-teritorială
Art. 22. – (1) Comuna Scărişoara 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 dezvoltarea comunității.
(2) Comunei Scărişoara acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative
cu caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în
strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale.
(3) Comunei Scărişoara 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 Comunei Scărişoara se regăsește în anexa nr.
12 la prezentul statut.-momentan nu este cazul
Art. 23. - (1) Pe teritoriul Comunei Scărişoara își desfășoară activitatea 5 partide
politice sau organizații aparținând minorităților naționale, 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 Scărişoara se
găsește în Anexa 12
Art. 24. – (1) Pe teritoriul Comunei Scărişoara nu îşi desfăşoară activitatea
organizații sindicale sau asociații profesionale.
(2) Lista organizațiilor sindicale sau asociații profesionale, după caz, care își
desfășoară activitatea în Comuna Scărişoara se găsește în Anexa 12
Art. 25. – (1) În Comuna Scărişoara își desfășoară activitatea următoarele culte
religioase: cultul ortodox.
(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1)
se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.
Capitolul 10. Participare publică
Art. 26. – Populația din Comuna Scărişoara este consultată și participă la
dezbaterea problemelor de interes local, astfel:
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;
b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate;
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;
d) prin participarea la ședințele consiliului local;
d) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de
organizare și funcționare al consiliului.
Art. 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 privind Codul administrativ, după caz.
7

STATUTUL COMUNEI SCĂRIŞOARA, JUDEŢUL ALBA, 2021

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente
ale comunei sau orașului ori numai în unele dintre acestea.
Capitolul 11. Cooperare sau asociere
Art. 28. – Comuna Scărişoara 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.
Art. 29. – (1) Comuna Scărişoara 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
Scărişoara se regăsește în Anexa nr.13
Art.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.
Art. 31 Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. ... .
Art. 32. Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei
Scărişoara sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității
deliberative.
Art. 33. Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin
evenimente de natură juridică.
Art. 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 Scărişoara

Stema comunei este în proces de actualizare.

Anexa nr. 1.b
9
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Modelul steagului Comunei Scărişoara
Nu este cazul.
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Anexa nr. 1.c

Modelul imnului Comunei Scărişoara
Nu este cazul.

11

STATUTUL COMUNEI SCĂRIŞOARA, JUDEŢUL ALBA, 2021

Anexa 2

Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a
extravilanului pe fiecare dintre localități
Comuna Scărișoara are o suprafață
Suprafaţa totală (hectare)
de 5562.22 ha, din care:
211
796
- 2110 ha teren agricol și
- 3452.22 ha teren neagricol.
1103
Suprafața
de
teren
agricol,
cuprinde:
3452,22
- 211 ha teren arabil;
Păşuni
Fâneţe
Terenuri neagricole
- 796 ha pășuni;
- 1103 ha fâneţe;
Suprafața de teren neagricol, cuprinde:
- 3 165.66 ha păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră;
- 11.94 ha ape, bălți;
- 28 ha curţi/construcții;
- 246.62 ha terenuri degradate şi neproductive

Arabil

Structura terenurilor neagricole(hectare)
Păduri şi alte terenuri
forestiere

3165,66

Terenuri cu ape
11,94
Terenuri ocupate cu
curţi/construcţii

28

Terenuri degradate şi
neproductive

246,62
0

1000

2000

3000

4000

Suprafaţa locuibilă a comunei, la finele anului 2019, în comună era de 31138.00 mp
arie desfăşurată din care 31016.00 mp aparţin sectorului privat.
La nivelul comunei sunt 755 de gospodării cu următoarea distribuţie pe localităţi
componente: Scărişoara 298 gospodării, Faţa Lăzesti 34, Prelucă 37, Trânceşti 10,
Negeşti 62, Ştiuleţi 84, Floreşti 16, Runc 65, Lespezea 34, Lăzeşti 41, Sfoartea 36, Matei
19, Boteşti 9 şi Bârleşti 10 gospodării.
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Anexa nr.3

Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității administrativteritoriale

I. Hidrografia Comunei Scărişoara este reprezentată, de următoarele ape:
a) Râuri
Râul Arieşul Mare, cu o lungime de 8 km pe teritoriul Comunei Scărişoara .
Afluenţii acestui râu pe teritoriul comunei sunt Valea Scorţăriţa, Valea Carlora,
Pârâul Bisericii, Pârâul Bobului, Râul Sterp
II. Flora Comunei Scărişoara
specii de plante:

este reprezentată, în principal, de următoarele

Mai mult de jumătate din suprafaţa comunei este acoperită de păduri. Pădurile
dominante sunt cele de amestec de răşinoase, brad, molid cu fag, localizate la altitudini
cuprinse între 850 şi 1250 m. În etajul cuprins între 750-950 m pe lângă fag mai apare
carpenul, un arbore de esenţă tare, frasinul, paltinul, sorbul, socul şi alunul. Pe locul unor
tăieturi de păduri de fag s-au format pajişti şi fâneţe cu o compoziţie erbacee diversificată.
În zona de luncă de pe malul Arieşului vegetaţia este caracteristică zonelor umede
respectiv: rogoz, pipirig, izmă, ferigă, coada calului, piciorul cocoşului, muşchi şi altele.
Arbuşti fructiferi: afin, alun, agriş, coacăz, frag, ienupăr, măceş, merişor, mur, păducel,
soc, zmeur, scoruş, etc.
Plante medicinale: brusturele, chimenul, cimbrişorul, coada şoricelului, coada
calului, izma, izma creaţă, leurda, muşeţelul, păpădia, urzica şi multe altele.
III. Fauna care trăiește pe teritoriul Comunei Scărişoara este reprezentată, în principale
de următoarele specii:urs, mistreţ, lup, căprioară, vulpe, cârtiţa, dihor, iepure, arici,
nevăstuică, şoarece, veveriţă, vidră, etc.
Păsările: ciocârlia, ciocănitoarea, cucul, bufniţa, vioara, gaiţa, graurul, mierla,
rândunica, coţofana, porumbelul, brumăriţa, uliu, vrabia, pupăza, piţigoiul, sturzul, gaia,
etc
Peşti: păstrăv, clean, mreana, scobar, lipan etc şi de asemenea raci.
Reptile: şopârla, vipera, şarpele de pădure, guşterul
Insecte: greiere, viespea, tăunul, libelula
Animale domestice: bovine, ovine, porcine, cabaline şi păsări.
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IV.Tipul solurilor
- solul brun-gălbui de pădure - apare pe roci cristaline sub pădurile de fag, până la
înălţimea de 1100 m. Stratul de humus este în general subţire: 10-15 cm. Sunt soluri
sărace în substanţe nutritive, cu o ferilitate naturală mijlocie şi condiţii medii de vegetaţie.
- solul brun-acid de pădure - se găseşte la altitudinea de 800-900 m, peste gnaise,
graniţe, micaşisturi şi conglomerate. Este o categorie de sol predominantă pe teritoriul
comunei. Aceste soluri pot fi cultivate cu secară, orz, orzoaică, grâu de primăvară, cartofi,
in şi cânepă.
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Anexa nr.4
Datele privind înființarea Comunei Scărişoara prima atestare documentară,
precum și evoluția istorică
Prima atestare documentară a comunei Scărișoara apare în conscripţii
confesionale şi fiscale din secolul al XVIII-lea. Cele mai vechi informaţii documentare
provin de la mijlocul secolului al XVII-lea şi se referă la aşezarea Nagy Aranyos (Râul
Mare), ce cuprindea întreg bazinul hidrografic al Arieşului Mare, inclusiv zona în care
astăzi se află comuna Scărişoara.
Prima menţionare a aşezării, sub numele de Girda [Gârda - n.n.], este într-o
conscripţie din 1733, realizată de autorităţile comitatului Alba de Jos, din care făcea
parte şi comuna. Din secolul al XVIII-lea, alte date privind aceste locuri sunt oferite de
hărţile iosefine din anii 1769-1773, pe care apar toponime ca Dial Skerischori (Dealul
Scărişorii) şi Valje Leszesdylor (azi valea Lăzeştilor). La sfârşitul secolului al XVIIIlea, în contextul răscoalei lui Horea, Scărişoara (Szkerisore) apare menţionată, la 26
noiembrie 1784, ca loc de unde proveneau conducători ai răscoalei.
Până în anul 1850 Scărişoara figurează ca localitate aparţinătoare a comunei Râul
Mare, doar apoi devenind unitate administrativă distinctă, lucru dovedit de faptul că în
1854 apare ca localitate distinctă când se fac referiri la împărţirea politică şi
judecătorească a Marelui Principat al Ardealului.
În secolul al XX-lea, din punct de vedere administrativ, comuna a fost divizată,
separându-se atât Arieşeniul în 1925, cât şi Gârda de Sus în 1932.
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Anexa 5
Componența și structura populației comunei Scărişoara, defalcate pe
localități componente
Potrivit datelor ultimului recensământ populaţia comunei era de 1661 locuitori.
Distribuția populației pe sexe la nivelul Comunei Scărişoara cuprinde:
a) 818 locuitori de sex feminin;
b) 843 locuitori de sex masculin:
Distribuția populației după apartenența religioasă cuprinde:
a) 1614 locuitori de religie ortodoxă;
b) 2 locuitori de religie penticostală;
c) pentru 45 de locuitori nu există informaţii privitor la apartenența religioasă.
Populația Comunei Scărişoara, după etnie cuprinde:
a) 1362 locuitori români;
b) 254 locuitori de etnie romă;
c) pentru 45 de locuitori nu există informaţii privitor la etnie.
Structura populaţiei pe localităţi componente, ianuarie 2017:
Scărişoara - 323
Faţa Lăzesti - 66
Prelucă - 74
Trânceşti - 14
Runc - 123
Negeşti - 127
Ştiuleţi - 152
Floreşti - 38
Lespezea - 66
Lăzeşti - 85
Sfoartea - 75
Matei - 37
Boteşti - 17
Bârleşti - 27
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Anexa 6.a
Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor
locali de la nivelul Comunei Scărişoara precum și apartenența politică a acestora,
începând cu anul 1992
PRIMAR
a)mandatul 1992-1996
Apartenența
Nr. crt. Nume și prenume
Data nașterii
Perioadă
politică
0

1

2

3

4

1.
Florea Alexandru
b) mandatul 1996-2000

08.02.1929

Nr. crt. Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența
politică

Perioadă

0

2

3

4

1

1992-1996

1.
Popa Paşcu
c) mandatul 2000-2004
Nr. crt. Nume și prenume

Data nașterii Apartenența politică Perioadă

0

2

1

18.02.1945

1996-200

3

4

1.
Costea Cristian Vasile 08.05.1972
2000-2004
d) mandatul 2004-2008
Nr. crt. Nume și prenume
Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

3

4

1.
Costea Cristian Vasile 08.05.1972
2004-2008
e) mandatul 2008-2012
Nr. crt. Nume și prenume
Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

3

4

1.
Costea Cristian Vasile 08.05.1972
2008-2012
f) mandatul 2012-2016
Nr. crt. Nume și prenume
Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

3

4

1.
Costea Cristian Vasile 08.05.1972
2012-2016
g) mandatul 2016-2020
Nr. crt. Nume și prenume
Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

3

4

1.
Costea Cristian Vasile 08.05.1972
2016-2020
h) mandatul 2020-2024
Nr. crt. Nume și prenume
Data nașterii Apartenența politică Perioadă
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0

1

2

3

1.

Costea Cristian Vasile 08.05.1972

4
2020-2024
Anexa nr. 6.b

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleșilor
locali de la nivelul Comunei Scărişoara, precum și apartenența politică a
acestora, începând cu anul 1992
I. CONSILIERI LOCALI
a) mandatul 1992-1996
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

3

4

1.

Dobra Florin

08.02.1950

1992-1996

2.

Matei Gheorghe

02.01.1948

1992-1996

3.

Mocan Stelian

19.04.1962

1992-1996

4.

Trînc Laurenţiu

10.08.1953

1992-1996

5.

Lazea Ghorghe

05.07.1952

1992-1996

6.

Purcel Traian+

19.03.1934

1992-1996

7.

Paşca Ileana

24.01.1957

1992-1996

8.
Surd Ioan
23.10.1946
1992-1996
b) mandatul 1996-2000
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

3

4

1.

Dobra Florin

08.02.1950

1996-2000

2.

Gaja Valeria

07.03.1948

1996-2000

3.

Ivan Ilisie

06.01.1940

1996-2000

4.

Gruia Anghel

01.06.1935

1996-2000

5.

Florea Alexandru 08.02.1929

1996-2000

6.

Rădac

Nicolae+

26.09.1923

1996-2000

7.

Ivan Gheorghe

08.08.1945

1996-2000

8.

Mocan Daniel

06.04.1973

1996-2000

9.

Paşca Ioan

20.03.1936

1996-2000

10.
Petru Nicolae
23.10.1946
1996-2000
c) mandatul 2000-2004
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

3

4

1.

Dobra Florin

07.04.1950

2000-2004

2.

Matei Gheorghe

02.01.1948

2000-2004
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3.

Paşca Ioan

20.03.1936

2000-2004

4.

Jurj Traian

24.07.1951

2000-2004

5.

Ivan Alisie+

06.01.1940

2000-2004

6.

Paşca Adrian

05.07.1974

2000-2004

7.

Borteş Ioan

29.07.1944

2000-2004

8.

Gaja Ioan

08.02.1951

2000-2004

9.

Popa Pascu

18.02.1945

2000-2004

10.

Dobra Daniel

09.07.1974

2000-2004

11.
Padurean Ion
01.06.1957
2000-2004
d) mandatul 2004-2008
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

1.

Dobra Florin

07.04.1950

2004-2008

2.

Matei Gheorghe

02.01.1948

2004-2008

3.

Jurj Traian

24.07.1951

2004-2008

4.

Matei Ioan

04.11.1959

2004-2008

5.

Gaja Ioan

08.02.1951

2004-2008

6.

Borteş Ioan

29.07.1944

2004-2008

06.01.1940

2004-2008

Ilisie+

3

4

7.

Ivan

8.

Ivan Vasile

03.01.1959

2004-2008

9.

Lazea Nicolae

11.11.1947

2004-2008

10.

Petruse Traian

27.01.1959

2004-2008

11.
Vârciu Daniel
25.10.1972
2004-2008
e) mandatul 2008-2012
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

3

4

1.

Gaja Ioan

08.02.1951

2008-2012

2.

Ivan Vasile

03.01.1959

2008-2012

3.

Jurj Traian

24.07.1951

2008-2012

4.

Lazea Nicolae

11.11.1947

2008-2012

5.

Costea Rodica

12.11.1970

2008-2012

6.

Pleşa Dumitru

04.11.1959

2008-2012

7.

Mariş Ioachim

10.05.1970

2008-2012

8.

Trînc Laurenţiu

10.08.1953

2008-2012

9.

Vârciu Daniel

25.10.1972

2008-2012
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10.

Petruse Traian

27.01.1959

2008-2012

f) mandatul 2012-2016
Nr. crt. Nume și prenume

Data
nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Gaja Ioan

08.02.1951

2012-2016

2.

Ivan Vasile

03.01.1959

2012-2016

3.

Jurj Traian

24.07.1951

2012-2016

4.

Jurj Tudor Mihai

04.08.1983

2012-2016

5.

Mariş Ioachim

10.05.1970

2012-2016

6.

Mateş Mircea

05.08.1963

2012-2016

7.

Lazea Iosif

15.02.1960

2012-2016

8.

Pleşa Dumitru

04.11.1959

2012-2016

9.

Trînc Laurenţiu

10.08.1953

2012-2016

04.08.1974

2012-2016

10.
Vârciu Cristian
g) mandatul 2016-2020
Nr. crt. Nume și prenume

Data nașterii Apartenența politică Perioadă

0

1

2

3

4

1.

Costea Petru Valentin 29.06.1980

2016-2020

2.

Ivan Lucian Marin

02.01.1972

2016-2020

3.

Paşca Gheorghe

19.08.1953

2016-2020

4.

Paşca Marcel

05.06.1978

2016-2020

5.

Radac Dorel

13.01.1980

2016-2020

6.

Costea Rodica

12.11.1970

2016-2020

7.

Jurj Tudor Mihai

04.08.1983

2016-2020

8.

Mariş Ioachim

10.05.1970

2016-2020

9.

Ivan Vasile

03.01.1959

2016-2020

10.

Lazea Iosif

15.02.1960

2016-2020

11.
Lazea Nicolae
h) mandatul 2020-2024

11.11.1947

2016-2020

Nr. crt. Nume și prenume

Data
nașterii

Apartenența politică Perioadă

0

1

2

3

1.

Paşca Gheorghe

19.08.1953

4
2020-2024
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2.

Costea Rodica

12.11.1970

2020-2024

3.

Ivan Lucian Marin

02.01.1972

2020-2024

4.

Ivan Vasile

03.01.1959

2020-2024

5.

Jurj Ana Irina

21.03.1978

2020-2024

6.

Mariş Ioachim

10.05.1970

2020-2024

7.

Paşca Ioan

11.02.1994

2020-2024

8.

Paşca Marcel Daniel

05.06.1978

2020-2024

9.

Rădac Dorel

13.01.1980

2020-2024

10.

Todea Traian

04.06.1960

2020-2024

25.10.1972

2020-2024

11.
Vârciu Daniel
II. VICEPRIMARI
a) mandatul 1992-1996
Nume și
Nr. crt.
prenume
0

1

Data nașterii Apartenența politică Perioadă
2

3

4

1.
Gruia Anghel
01.06.1935 PNL
1992-1996
b) mandatul 1996-2000
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

3

4

1.
Paşca Ioan
20.03.1936 PSD
1996-2000
c) mandatul 2000-2004
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

3

4

1.
Paşca Ioan
20.03.1936 PSD
2000-2004
d) mandatul 2004-2008
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

3

4

1.
Lazea Nicolae
11.11.1947 PNL
2004-2008
e) mandatul 2008-2012
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

3

4

1.
Lazea Nicolae
11.11.1947 PNL
2008-2012
f) mandatul 2012-2016
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

1.
Lazea Nicolae
g) mandatul 2016-2020

2

3

11.11.1947 PNL

4
2012-2016
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Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

3

4

1.
Lazea Nicolae
11.11.1947 PNL
2016-2020
h) mandatul 2020-2024
Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența politică Perioadă
0

1

2

3

1.

Paşca Gheorghe 19.08.1953 PNL

4
2020-prezent
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Anexa 7
Procedura privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei
Scărişoara, respectiv a certificatului de fiu/fiică al/a Comunei Scărişoara

Art. 1. – Titlul de “Cetățean de onoare al Comunei Scărişoara”, denumit în
continuare Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al
Comunei Scărişoara.
Art. 2. – Certificatul de “Fiu/fiică al/a Comunei Scărişoara” denumit în continuare
Certificat reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Scărişoara
persoanelor născute în Comuna Scărişoara, la împlinirea vârstei de 18 ani.
Art. 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.
Art. 4. – Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie,
naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică.
Art. 5. - Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici:
a) este personal;
b) este netransmisibil;
c) este un drept al titularului;
d) are valabilitate nedeterminată.
Art. 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 națională sau universală care și-au pus amprenta
asupra dezvoltării Comunei Scărişoara și a imaginii acesteia;
b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele
Comunei Scărişoara, 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 Scărişoara;
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d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare, etc.),
au produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor Comunei
Scărişoara;
e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au
un aport la realizarea unei imagini pozitive a Comunei Scărişoara în lume;
f) sportivi din Comuna Scărişoara care au obținut rezultate deosebite în competiții
sportive internaționale;
g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului
local, după caz.
Art. 7. - Nu pot deține Titlul, persoanele care se găsesc în una din următoarele
situații:
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.

Art. 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.
(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.
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(9) Decernarea Titlului se face de către Primarul Comunei Scărişoara, în cadrul
ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local ale Comunei Scărişoara.
(10) Acordarea Certificatului se face de către Primarul Comunei Scărişoara, în cadrul
unei festivități care se organizează de către Primar .
Art. 9. – Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:
a)
președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare;
b)
primarul Comunei Scărişoara prezintă referatul de aprobare care a stat la
baza propunerii de Hotărâre a Consiliului Local nr. ....1;
c)
primarul Comunei Scărişoara înmânează Diploma de „Cetățean de onoare
al Comunei Scărişoara 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 Scărişoara.
Art. 10. – Deținătorii, în viată, ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Scărişoara la
dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului
Local al Comunei Scărişoara sau în care acesta este co-organizator;
c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din Comunei
Scărişoara;
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 Scărişoara
Art. 11. – Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații:
a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului.
Art. 12. – Titlul se retrage în următoarele situați:
a) atunci când ulterior decernării, apar incompatibilitățile prevăzute la art.7 a);
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură
Comunei Scărişoara, locuitorilor săi sau țării.
Art. 13. – Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Scărişoara,
după următoarea metodologie:
a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Scărişoara de către persoanele menționate
la art. 3;
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului local;
c) retragerea Titlului se va face prin Hotărâre a Consiliului Local, adoptată cu
majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;
1

Se va completa cu numărul Hotărârii Consiliului Județean sau a Hotărârii Consiliului Local prin care s-a adoptat acordarea
Titlului.
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d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va
acorda cuvântul, la solicitarea sa.
Art.14. - Cetățenii de Onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Scărişoara.
Art.15. - Fiecare Cetățean de Onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o
plăcuță cu numele acestuia.
Art. 16. – Informațiile publice referitoare la „Cetățenii de onoare” vor fi publicate și în
format electronic pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective.
Art. 17. – Legitimarea Cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit
Brevet, semnat de către Primarul Comunei Scărişoara.
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Anexa 8
Rețeaua rutieră
A. Drumuri de interes național
1. Autostrăzi – nu sunt
2. Drumuri expres – nu sunt
3. Drumuri internaționale «E» - nu sunt
4. Drumuri naționale principale
Drumul național DN75, cu o lungime de 3.5 km pe teritoriul Comunei Scărişoara
5. Drumuri naționale secundare-nu sunt
B. Drumuri de interes județean-nu sunt
C. Drumuri de interes local
1. Drumuri comunale
Drumul comunal D.C.135 Scărişoara –Runc – Negeşti, cu o lungime de 10 km
pe teritoriul Comunei Scărişoara;
Drumul comunal D.C. 249 Scărişoara – Lespezea, cu o lungime de 5 km pe
teritoriul Comunei Scărişoara;
Drumul comunal D.C. 134 Dealul Ordincuşei – Sfoartea, cu o lungime de ...
(număr) de km pe teritoriul Comunei Scărişoara;
Drumul comunal D.C. 133 Scărişoara – Lăzeşti, cu o lungime de 7 km pe
teritoriul Comunei Scărişoara;
Drumul comunal D.C. 136 Scărişoara – Ştiuleţi, cu o lungime de 4 km pe
teritoriul Comunei Scărişoara;
2. Drumuri vicinale
Drumurile vicinale de pe raza localităţii însumează 42 km
3. Străzi
Drumurile comunale sunt în număr de 5 iar lungimea totală a acestora este de
26 km .
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Anexa 9
Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății,
asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea

V.

Instituții din domeniul educației și cercetării

Pe teritoriul comunei Scărişoara, judeţul Alba sunt trei şcoli şi o grădiniţă cu program
normal.
Situaţia cadrelor didactice, a elevilor şi a dotărilor pentru fiecare şcolă se prezintă
astfel:
Unitatea
şcolară

Şcoala
Gimnazială
Scărişoara

Şcoala
Gimnazială
Lăzeşti
Şcoala
primară
Negeşti

Elevi
(număr)
- 49 elevi în
clasele
pregatitoare
I-IV
- 35 elevi în
clasele V –
VII
- 8 elevi în
clasele
pregatitoare
I-IV
- 13 elevi în
clasele V –
VII
3 elevi în
clasele
I – IV

Învăţători
(număr)

Profesori
(număr)

Personal
auxiliar
(număr)

Personal
nedidactic
(număr)

Calculatoare
(număr)

Laboratoar
e
(număr)

Săli clasă
(număr)

3

10(din
care 8
navetişti)

2

2

16 conectate
la internet

1 Laborator
informatică

7

1

9 (din care
8 navetişti)

-

1

6 conectate la
internet

1 Laborator
informatică

3

1

-

-

1

-

-

1

În Grădiniţa cu program normal Scărişoara îşi desfăşoară activitatea o educatoare
cu 20 de preşcolari împărţiţi în trei grupe.
Activităţi şcolare şi extraşcolare: excursii, cercuri, spectacole şi alte proiecte
educaţionale.
O sală de clasă a fost amenajată ca şi sală de sport iar în curtea Şcolii s-a
amenajat teren de sport cu bitum.
Promovabilitatea la nivel de comună este de 98,52% ; cu un elev din clasa a III-a
ce a plecat în străinătate şi a rămas cu situaţia scolară neîncheiată fiind 28omplete28
repetent şi alt elev din clasa a VIII-a ce a rămas cu situaţia scolară neîncheiată fiind
28omplete28 repetent.
28

STATUTUL COMUNEI SCĂRIŞOARA, JUDEŢUL ALBA, 2021

Misiunea asumată de Şcoala Gimnazială Scărişoara este „…asigurarea unui
mediu favorabil învăţării facile şi temeinice, sprijinind şi motivând pe fiecare în parte
pentru dezvoltarea aptitudinilor şi cultivarea intereselor prin lărgirea orizontului de
cunoaştere, promovând relații de colaborare permanente, deschise și transparente cu
partenerii educaționali, pentru ca elevii şcolii să dobândească capacităţile, deprinderile şi
competenţele necesare pentru adaptarea lor în societate” iar viziunea este „Şcoala
Gimnazială Scărişoara îşi propune ca prin implicarea partenerilor educaţionali să ofere
şanse egale la educaţie pentru toţi copiii în vederea unei integrări armonioase şi
responsabile în societate.”
Şcoala Scărișoara a participat în perioada august 2017 – iulie 2020, împreuna cu
Şcoala Câmpeni, Primăria Câmpeni, Primăria Scărișoara,Albamont, Asociaţia AS 2001
la proiectul ”Investim în viitor!” ce avea ca scop reducerea numărului de 29omplete aflate
în risc de sărăcie şi excluziune 29omple din două comunităţi marginalizate în care există
populaţie aparţinând minorităţii rome din judeţul Alba.

II. Instituții din domeniul culturii
Căminul Cultural din localitatea Scărişoara.
III. Instituții din domeniul sănătății
Unitatea prin care se asigură asistența medicală este Dispensarul medical din
localitatea Scărişoara, în care îşi desfăşoară activitatea un medic.
IV. Instituții din domeniul asistenței sociale
NOTĂ:La această secțiune se vor completa lista și tipul serviciilor sociale
asigurate pe raza teritorială a județului/municipiului/ orașului/comunei, după caz.
V. Instituții din domeniul presei, radioului, televiziunii și altele asemenea
Nu este cazul
VI. Instituții în domeniul tineretului și sportului
Nu este cazul

Asistenţa socială
În comuna Scărişoara sunt 18 persoane asistate social, din care 1 copil şi 17 adulţi
iar 13 persoane sunt cu indemnizaţie.
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Anexa 10
Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate
din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură

Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea 138 de agenţi economici, 66 cu sediul
în Scărişoara, 7 cu sediul în Ştiuleţi, 10 la Runc, 5 la Lespezea, 6 la Sfoartea, 9 la Negeşti,
12 la Prelucă, 9 la Lăzeşti, 3 la Faţa Lăzeşti, 6 la Matei, 1 la Boteşti, 2 la Bârleşti şi câte
unul la Floreşti şi Trânceşti.
Majoritatea agenţilor economici cu sediul în comună întreprind activităţi de cultivare
a plantelor, de creştere a animalelor şi comerţ. O parte importantă îşi desfăşoară
activitatea în domeniul forestier şi de prelucrare a lemnului.
Cifra de afaceri realizată de societăţile comerciale cu sediul în comuna Scărişoara,
la sfârşitul anului 2019 a fost de 830 301 lei, din care un procent de peste 60 % a
reprezentat activitatea de comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; peste 10%
exploataţii forestiere; peste 8% comerţul cu material lemnos; peste 7% baruri şi peste
7% servicii de furnizare a forţei de muncă. Societăţile au în medie 1-2 angajaţi.
Cifra de afaceri realizată de societăţile comerciale cu sediul în comună, pe anul
2019, a fost mai mare decât în 2018(483 633lei) şi decât în 2017(520 596 lei).
Structura suprafeţelor agricole pe principalele culturi, la finele anului 2020, se
prezintǎ astfel:
Suprafaţǎ ocupatǎ

Producţia

Cultura
(hectare)

(tone)

Grâu comun de toamnă

10

8

Secară de toamnă

10

10

Orzoaică de primăvară

10

10

Cartofi

60

900

Legume de câmp

6

16
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Plante nutreţ

69

504

Efectivele de animale la sfârşitul anului 2020 în comuna Scărişoara :
Bovine

920

Vaci(femele)

700

Viţele 0-6 luni

45

Viţele 6-12 luni

45

Viţele 12-18 luni

55

Viţele peste 18 luni

30

Porcine

410
Scroafe şi scrofiţe

Ovine

7
300

Adulte

190

Mioare

90

tinere femele an
precedent

20

Caprine

15

Cabaline

195
Iepe mame peste 2
ani

6

Iepe mame sub 2 ani 4

Pe teritoriul comunei nu se regăsesc unităţi de procesare a produselor agricole, a
plantelor şi a fructelor de pădure.
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În acest sens, autorităţile publice locale îşi propun atragerea de investitori care să
dezvolte astfel de unităţi pe teritoriul comunei şi investitori interesaţi de afaceri în turism.
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Anexa 11
Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Scărişoara
NOTĂ:În această anexă se vor completa informații privind bunurile din patrimoniul Comunei Scărişoara, inclusiv referitoare
la bunurile imobile, astfel cum sunt definite la art. 537 din Codul civil.
I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al Comunei Scărişoara
Nr.
crt.

Cod
clasificare

Denumirea bunului

1

1.6.4.

Sediu Consiliu local şi
Primărie

2

1.6.2.

Cămin cultural

3

1.6.4.

Remiza PSI

Elemente de identificare
Satul Scărişoara, str. Principală, nr.
204, imobil construit din cărămidă şi
lemn, cu fundaţie din beton acoperită
cu tablă zincată(P+1), cu 7 camere.
Teren total ocupat 800 mp, din care
construcţii 800 mp,fără curte. Vecini:
E - drum sătesc; V – Morcan Traian;
S – DN 75; N – Morcan Traian
Satul Scărişoara, str. Principală, nr.
200, imobil constuit din cărămidă cu
fundaţie de piatră şi beton,
învelitoarea din tablă zincată, cu 150
de locuri pentru sală de spectacole şi
un club cu suprafaţa de 250 mp.
Regimul de înălţime – parter. Total
teren ocupat 550 mp, din care ocupat
cu construcţii 250 mp, teren curte
300 mp. Vecini: N-DN 75; E- Paşca
Ilarie, S-Râul Arieş şi V-Bădac
Nicolae
Scărişoara, str. Principală, nr. 200,
construită din cărămidă, cu fundaţie
de beton acoperită cu tablă zincată,
formată din 2 încăperi cu suprafaţa
de 48 mp. Total teren ocupat 48 mp,

Anul dobândirii
sau, după caz, a
dării în folosinţă

Valoarea de
inventar – lei

1968

1 594 572

1920

53 240

1975

21 000

Situaţia juridică
actuală

CF 196
Scărişoara, nr.
top. 123; 124
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4

1.6.4.

Dispensar uman şi
anexe

5

1.6.4.

Cabană

Şcoala generală
clasele I – VIII
6

1.6.2.
Magazie Şcoala
generală clasele I – VIII

7

1.6.2.

Şcoala generală I – IV
(local vechi)

din care construcţii 48 mp, fără curte.
Vecini: N – DN 75; E – căminul
cultural; S- râul Arieş; V – Bădac
Nicolae
Scărişoara, str. Principală, construit
din lemn şi cărămidă pe fundaţie de
beton, cu 6 încăperi şi 2 anexe,
acoperite cu tablă zincată. Suprafaţa
este de 300 mp, total teren 500 mp;
din care: teren construit 300 mp,
teren curte 200 mp. Vecini: N – Onea
Iosif; E – Jurj Minerva; S – DN 75; V
– Belei Vasile
Amplasată la muntele Mârşoaia,
construită din lemn, fundaţie de
piatră, acoperită cu plăci azbociment.
Total teren ocupat 300 mp, din care
teren ocupat cu construcţii 100 mp,
teren ocupat cu curte 200 mp. Vecini:
la toate cele 4 puncte se învecinează
cu păşunatul comunal Scărişoara.
Scărişoara, str. Principală. Construită
din cărămidă, fundaţie beton,
învelitoare tablă(P+1), formată din 13
camere. Vecini: N – Paşca Ilarie; E –
Paşca Ioan; S – Paşca Vasile; V –
Paşca Viorel. Suprafaţa construită
320 mp, suprafaţa totală 0.70 ha
Scărişoara, sat Scărişoara.
Construită din lemn, învelitoare plăci
azbociment. Suprafaţa construită 28
mp.
Sat Scărişoara – centru. Construită
din lemn, fundaţie piatră, învelitoare
plăci azbociment. Nivel înălţime –
parter, 7 camere. Vecini: N – Purcel
Traian; E – Purcel Traian; S – Purcel
Traian; V – Mocan Todor. Teren total
794 mp din care ocupat cu construcţii
300 mp şi 494 teren curte.

1940

50 000

1978

80 000 000

1978

705 000

1978

1962

162 000

1
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8

1.6.2.

Şcoala generală
clasele I – IV

9

1.6.2.

Şcoala generală
clasele I – IV

10

1.6.2.

Şcoala generală
clasele I – IV

11

1.6.2.

Şcoala generală
clasele I – IV

12

1.6.2.

Clădire Şcoala
generală clasele I -IV

13

1.6.2.

Şcoala generală(local
nou)

14

1.6.2.

Şcoala generală(local
vechi)

15

1.8.6.

Aducţiune apă potabilă

Sat Ştiuleţi, construcţie din lemn,
fundaţie piatră, cu învelitoare plăci
azbociment, parter, 4 camere. Teren
total 200 mp, din care construcţii 100
mp şi 100 mp teren aferent. Vecini:
E-V – Mocan Ioan; S – DN 75; N –
Mocan Emilian.
Sat Lespezea, construcţie din lemn,
învelitoare plăci azbociment, fundaţie
piatră, 4 săli clasă. Teren total 200
mp, din care : construcţii 100 mp,
curte 100 mp. Vecini: E – Jurj
Nicolae; S – Mocan Aurel; N-V Gligor
Nicolae.
Sat Runc, construcţie din lemn,
învelitoare plăci azbociment, fundaţie
piatră, parter, 4 încăperi. Vecini: Jurj
Traian la toate punctele cardinale.
Sat Negeşti, construcţie din lemn,
învelitoare plăci azbociment, parter, 4
încăperi. Vecini: Neag Floarea la
toate punctele cardinale.
Sat Sfoartea, construcţie din lemn,
fundaţie piatră, învelitoare plăci
azbociment, parter, 4 camere. Vecini:
la toate punctele cardinale Paşca
Sabin
Sat Lăzeşti, construcţie din lemn,
învelitoare plăci azbociment, parter, 4
încăperi. Vecini: E – Paşca Teodor; V
– Jurj Simion; S – Bistriţeanu Miron;
N – Mariş Emil.
Sat Lăzeşti, construcţie din lemn,
învelitoare plăci azbociment, parter, 4
încăperi. Vecini: E – Paşca Teodor; V
– cimitir; S – Bistrean Marian, N –
Jurj Simion
Scărişoara, rezervor şi bazin 90 mc
construit din beton, teren ocupat de
bazin 20 mp

1958

27 944

1966

35 000

1974

25 000

1966

35 000

1975

25 000

1972

151 000

1950

12 000

1975

120 000

2
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16

1.3.7.1.

Drum comunal DC 135

17

1.3.7.1.

Drum comunal DC 136

18

1.3.7.1.

Drum comunal DC 134

19

1.3.7.1.

Drum comunal DC 133

20

1.3.1.7.2

Pod din lemn

21

1.3.1.7.2

Pod din lemn

22

1.3.1.7.1

Pod din lemn

23

5.2.

Păşune împădurită

24

5.2.

Păşune împădurită

Drum ce face legătura din DN 75,
Scărişoara-Runc-Negeşti pe o
distanţă de 10 km, lăţime 6 m
Drum ce face legătura între DN 75 cu
satele Ştiuleţi-Lespezea-RuncScărişoara-centru pe o distanţă de 9
km şi o lăţime de 6 m
Drum ce face legătura între
localităţile Dealu Ordâncuşei şi
Sfoartea pe o lungime de 2 km şi o
lăţime de 6 m
Drumul comunal din satul Lăzeşti –
Faţa Lăzeşti pe o distanţă de 6.215
km şi lăţimea de 6 m
Construit peste râul Arieş în lungime
de 22 m şi lăţime 4 m, din lemn, în
centru
Construit peste râul Arieş în lungime
de 15 m şi lăţime 4 m, din lemn, la
Ştiuleţi
Construit peste râul Arieş în lungime
de 15 m şi lăţime 4 m, din lemn.
Valea Călinesei şi Bortiţa în
suprafaţă de 1431.7 ha. Vecini: E –
Ocol Silvic Valea Arieş; V – Ocol
Silvic Beliş; S - păşunatul comunal
Horea, N – Ocol Silvic Gârdaşi,
păşunatul comunal Gârda
Situată în trupul de păşune „Icu între
ape” pe raza administrativă a
comunei Buduleasa, jud. Bihor.
Vecini: N-E ocolul silvic Beliş, V –
ocol silvic Sudrigiu, S – păşune
comunală şi Scărişoara

Nr. top. 3492,
1496, 1820, 4892
Nr. top. 1410,
1396

Nr. top. 3492

Nr. top. 9038,
8604
1995

1995
1990

1922

CF nr. 204; 232;
234; 235; 239;
445

1929

CF 22160, nr.
top. 3280, 3281,
3282/1/1, 3398,
3393/2, 3395/1,
3395/2/2.

II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Scărişoara
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Nr. crt.
1.

Denumirea
bunului
Cămin
cultural

Cod
clasificaţie
1.6.2

Elemente de identificare
Comuna Scărişoara, sat
Scărişoara, nr. 200, construit din
cărămidă cu fundaţie din piatră şi
beton, învelitoare din tablă
zincată, cu 150 de locuri pentru
sală spectacole şi un club cu
suprafaţa de 250 mp. Regimul
de înălţime – parter. Total teren
ocupat 550 mp din care: ocupat
de construcţii 250mp, teren curte
300mp.
Vecini: N-DN75; E-Paşca Ilarie,
S-Râul Arieş; V-Centru de
promovare şi conservare a
culturii tradiţionale

Valoare
Lei
268 100 lei

Suprafaţă
(mp)
250 mp
construiţi,
300 mp
curte

Sutuaţia
juridică
Comuna
Scărişoara

Observaţii
Anul dării în folosinţa
1920
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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 sunt pe teritoriul comunei
II. Principalele partide politice:
Partidul Naţional Liberal, Pro România Partidul Mișcarea Populară, Partidul Social
Democrat şi Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională
III. Principalele organizații sindicale sau asociații profesionale
Nu sunt pe teritoriul comunei

IV. Cultele religioase
Lăcașele aparținând cultelor religioase sunt două biserici ortodoxe, la Scărişoara şi
la Lăzeşti, ultima fiind monument istoric de categorie „B”, înscris în Lista Monumentelor
Istorice a judeţului Alba, Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli”, din satul Lăzeşti numărul
671. (LMI AB-II-m-B-00242), edificiul datând de la începutul secolului XVIII.
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Anexa nr. 13
Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate
de Comuna Scărişoara
Comuna Scărişoara face parte din Grupul de Acţiune Locală „Arieşul Mare” alături
de alte şase comune din judeţul Alba (Comuna Arieșului Mare, Comuna Gîrda de Sus,
Comuna Horea, Comuna Poiana Vadului, Comuna Vadu Moților, Comuna Arieșeni) şi de
oraşul Nucet din judeţul Bihor. Teritoriul GAL-ului acoperă o suprafaţă de 447,26 kilometri
pătrați, un spaţiu geografic ce are la bază la bază vechiul teritoriul istoric al Arieșului Mare
situat în Munții Apuseni.
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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
Denumirea
Nr. programului,
crt. proiectului sau
activității, după caz

Descrierea elementelor de identitate locală
Perioada în
de natură culturală, istorică, obiceiurilor
care se
și/sau tradițiilor care se
realizează
promovează/consolidează

0

1

2

1.

Zilele comunei

2.

Sărbătoare
Câmpenească în
Muntele Mârşoaia?

Scoaterea animalelor la păşunat în Muntele A treia zi de
Mârşoaia
Rusalii

3

Târgul de turism
Scărişoara-GârdaArieşeni?

Promovarea valorilor locale şi atragerea
turiştilor

3
……

29-30
septembrie

...

2

