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Prezentul document a fost elaborat în temeiul Legii nr. 215/2001 ‐ 

legea administraţiei publice locale, a Ordonanţei de Guvern (O.G.R.) nr. 

53/2002 privind Statutul‐cadru al unităţilor administrativ‐teritoriale, a Legii nr. 

96/2003 pentru aprobarea O.G.R. nr. 53/2002, a Legii nr. 351/2001 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional/Secţiunea a IV‐a 

„Reţeaua de localităţi”, a Hotărârii de Guvern nr. 44/2004 pentru aplicarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

şi cuprinde date şi elemente specifice care individualizează Comuna Scorțeni 

în raport cu celelalte localităţi din România. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional/Secţiunea a IV‐a „Reţeaua de 

localităţi”, Comuna Scorțeni este unitate administrativă de rangul II. 

Comuna Scorțeni este persoană juridică de drept public care are ca 

scop administrarea eficientă a resurselor comunităţii. 
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SECŢIUNEA I 

Întinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritorială a comunei, 

satele componente, amplasarea şi ierarhizarea acestora, căi de acces, 

capacitatea juridică a Comunei 

 

Subsecţiunea I. 1. Delimitarea şi întinderea teritoriului 

administrativ 

Art. 1 Din punct de vedere administrativ comuna Scorţeni este 

amplasată în partea central-vestică a județului Prahova. Teritoriul 

administrativ al comunei Scorţeni este cuprins între coordonatele: 

- latitudine: 45º05’35”N; 

- longitudine: 25º50’55”E. 

Rețeaua hidrografică a comunei Scorțeni aparține de bazinul 

hidrografic Ialomița prin afluentul de ordinul III râul Telega (Mislea). Are 

următorii vecini: comuna Cosminele în partea de nord, comuna Cocorăştii 

Mislii în partea de est, oraşul Băicoi în partea de sud, comuna Telega în partea 

de vest, comuna Vâlcănești în partea de nord –est și comuna Bănești în partea 

de nord-vest.  

Art. 2 (1) Comuna Scorțeni are o întindere administrativ‐teritorială de 

3.990 ha, din care: 

- suprafaţă intravilan 455 ha; 

- suprafaţă extravilan 3.535 ha. 

(2) Suprafaţa arabilă a Comunei Scorțeni este de 520 ha. 

 



STATUTUL PRIMĂRIEI SCORȚENI 

 4 

Subsecţiunea I. 2. Sate componente, amplasare, ierarhizare, căi de 

acces 

Art. 3 (1) Comuna Scorțeni are în componenţa sa cinci respectiv: 

‐ Satul Scorțeni, amplasat în partea centrală a Comunei; 

‐ Satul Mislea amplasat în partea de vest a Comunei; 

‐ Satul Bordenii Mari, amplasat în partea de est a Comunei; 

‐ Satul Bordenii Mici, amplasat în partea de sud‐est a Comunei; 

‐ Satul Sârca, amplasat în partea de sud-est a Comunei; 

(2) Satul Scorțeni are statutul de reşedinţă a Comunei. 

(3) Distanţele dintre satul de reşedinţă şi satele componente sunt 

următoarele: 

- Scorțeni ‐ Mislea 0,5 km; 

- Scorțeni ‐ Bordenii Mari 2,0 km; 

- Scorțeni ‐ Bordenii Mici 2,0 km; 

- Scorțeni ‐ Sârca 4,0 km; 

(4) În temeiul Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional/Secţiunea a IV‐a „Reţeaua de localităţi” şi a 

H.G. nr. 44/2004 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ierarhizarea pe ranguri a satelor din 

Comuna Scorțeni este următoarea: 

SATUL 
INTRAVILAN 

(RANG) 

EXTRAVILAN 

(RANG) 

Scorțeni IV IV 

Mislea V V 

Bordenii Mari V V 

Bordenii Mici V V 

Sârca V V 
Sursa: Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional/Secţiunea 

a IV‐a „Reţeaua de localităţi” şi a H.G. nr. 44/2004 pentru aplicarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
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Art. 4 (1) Comuna are acces la drumul național DN1 situat la o 

distanță de 8 km de centrul comunei, de străzi si uliţe, fiind situată la o 

distanţă de 22 km de municipiul Ploieşti, la 12 km de Plopeni, la 10 km de 

Câmpina şi la 6 km de oraşul Băicoi. 

(2) Pe căi rutiere, accesul în Comună se poate face: 

- DJ 215- DN1 Liliești-Bordeni-Scorțeni (DJ 100D); 

- DJ 100D Plopeni (DJ 102) –Cocorăștii Mislii – Bordeni – Mislea – 

Urleta – Bănești (DN1); 

DJ 100E – Băicoi (DJ 100F) – Tufeni – Mislea – Telega- Câmpina – 

Poiana Câmpina – Provița de Jos - Provița de sus – Adunați (DJ 710) dar și de 

drumurile comunale DC 5C, DC 133, DC 7. 

(3) Comuna nu are acces la rețeaua feroviară, cele mai apropiate stații 

CF fiind la Plopeni și Florești. 

Subsecţiunea I. 3. Capacitatea juridică a comunei 

Art.5 (1) Comuna Scorțeni este persoană juridică de drept public. 

Comuna Scorțeni are un patrimoniu propriu şi capacitate juridică deplină. 

(2) Comuna Scorțeni poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi 

sau instituţii publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de 

natura acestora, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii. 
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SECŢIUNEA II 

Determinarea colectivităţii asupra căreia se exercită utoritatea 

Consiliului Local şi a Primarului. Date privind înfiinţarea comunei, 

prima atestare documentară, evoluţia istorică. 

 

Subsecţiunea II.1. Determinarea colectivităţii asupra căreia se 

exercită autoritatea Primarului şi a Consiliului Local 

Subsecţiunea II. 1. A. Numărul de locuitori şi de gospodării, 

structura şi migraţia populaţiei 

Art. 6 (1) La nivelul Comunei Scorțeni, numărul locuitorilor a evoluat 

astfel: 

POPULAȚIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Numar persoane 5864 5857 5811 5801 5777 5767 5754 5720 5652 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

 
Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

(2) Populaţia Comunei Scorțeni este structurată într‐un număr de 

2.477 locuințe (13 în proprietate publică și 2464 în proprietate privată), 

conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. 

(3) Componenţa etnică a Comunei Scorțeni, conform datelor INSSE 

este următoarea: 98.02% români, 0.05% altă etnie, 1.91%  etnie neprecizată. 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Art. 7 (1) Structura pe grupe de vârstă a populaţiei a evoluat astfel 

(pentru anii 2010-2018, datele sunt preluate de la Institutul Național de 

Statistică): 

POPULAȚIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0‐14 ani 786 755 731 725 719 720 719 728 724 

15‐59 ani 3743 3751 3742 3711 3679 3667 3649 3593 3525 

Peste 60 de ani 1335 1351 1338 1365 1379 1380 1386 1399 1403 

Total 5864 5857 5811 5801 5777 5767 5754 5720 5652 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D 

 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D 

(2) Structura pe sexe a populaţiei stabile a evoluat astfel: 

POPULAȚIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Masculin 2837 2830 2813 2816 2812 2820 2823 2805 2776 

Feminin 3027 3027 2998 2985 2965 2947 2931 2915 2876 

Total 5864 5857 5811 5801 5777 5767 5754 5720 5652 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=12 

 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=12 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP107D
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=12
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=12
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Art. 8 Migraţia populaţiei (stabiliri/plecări cu domiciliu în/din 

localitate), arată astfel: 

ANUL 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Stabiliri cu domiciliul 119 78 101 91 99 85 87 73 

Stabiliri de reşedinţă 159 185 189 158 135 179 198 170 

Plecări cu domiciliul 88 60 74 80 60 78 90 85 

Plecări cu reşedinţă 76 65 58 82 75 64 78 63 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=12 

 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=12 

Art. 9 (1) Populaţia după situaţia economică: 

                                                        AN 

SALARIAȚI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Numarul mediu al salariatilor  329 396 341 354 425 428 407 
Sursa:  http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SOM101E 
 

(2) Participarea locuitorilor Comunei la forţa de muncă arată astfel: 

                                                        AN 

ȘOMERI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Şomeri total: 207 137 126 160 152 105 137 

- Masculin 116 72 75 111 98 74 96 

- Feminin 91 65 51 49 54 31 41 

Ponderea somerilor inregistrati-total 

(%): 5,6 3,7 3,4 4,3 4,1 2,8 3,7 

- Masculin 6,1 3,8 3,9 5,8 5,1 3,9 5,1 

- Feminin 5 3,6 2,8 2,7 3 1,7 2,3 
Sursa:  http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SOM101E 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=12
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=12
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SOM101E
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SOM101E
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Sursa:   http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SOM101E 
 

Subsecţiunea II. 1. B. Fondul locativ 

Art. 10 (1) La nivelul Comunei Scorțeni, conform datelor furnizate de 

INSSE, fondul locativ arată astfel: 

NR. LOCUINŢE INSTALAŢII 

2.477 
Instalaţie electrică Alimentare cu apă 

100% 100% 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B 

(2) Situaţia locuinţelor după tipul de proprietate: 

                                               AN 

TIP PROPRIETATE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total locuinţe existente, din care 2501 2442 2452 2464 2465 2468 2474 2477 

Locuinţe în proprietate majoritar de 

stat 
17 13 13 13 13 13 13 13 

Locuinţe în proprietate majoritar 

privată 
2484 2429 2439 2451 2452 2455 2461 2464 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B 

 
Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SOM101E
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=LOC101B
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Subsecţiunea II. 1. C. Cultele 

Art. 11 (1) Locuitorii Comunei Scorțeni sunt în majoritate de rit 

creştin ortodox - 96,96% din populaţia stabilă. Pentru 1,92% din populație, nu 

este cunoscută apartenența confesională. De altă religie s-au declarat 1.11% 

din locuitorii Comunei Scorțeni . 

(2) Spiritualitatea creştin - ortodoxă din comună este reprezentată prin 

4 parohii. În satul Scorţeni, în cimitir, se află o biserică monument istoric. 

Aceasta se păstrează în perfectă stare, fiind construită în 1730. Biserica are 

următoarele caracteristici: formă de navă, intrarea prin partea de miazăzi, 

acoperişul în stil sârbesc. La locul uşii de la intrare se găseşte încrustat în 

lemn numele Pavel Dulgheru, despre care se crede că a fost meşterul dulgher. 

În anii 1981-1988, prin eforturile sătenilor din Bordenii Mari s-a ridicat o 

biserică de cult. La începutul secolului XX, în anul 1909, s-a inaugurat 

impunătoarea biserică din Scorţeni prin contribuţia unor oameni bogaţi, 

alături de un monument şi Primărie. Monumente istorice: 

Mănăstirea Mislea, ctitoria lui Radu Paisie 

Mănăstirea Mislea a fost întemeiată între anii 1536-1537, de către 

domnitorul Tării Româneşti, drept credinciosul Radu Paisie, pe locul unei 

sihăstrii vechi din secolul al XV-lea. Tot el este cel care a ctitorit şi 

Mănăstirea Valea, in anul 1512. Se crede ca Radu Paisie a fost fiul natural al 

lui Radu cel Mare. Radu Paisie este domn al Tarii Romaneşti intre anii 1535-

1545, dar fiind mazilit, din motive necunoscute, de către turci, este surghiunit 

in Egipt, unde va si muri. 

După mazilirea lui Radu Pasie, înlocuitorul sau, Mircea Ciobanu, 

pustieşte ctitoria înaintaşului sau, astfel ca Mănăstirea Mislea îşi întrerupe 

existenta pana la urcarea pe tron a lui Petru Voda Cercel, care înzestrează 

mănăstirea şi îi acordă noi scutiri de dări şi vămi. Printre ctitorii care au 

refăcut, înzestrat şi îngrijit aşezământul de-a lungul anilor, se afla şi Mihai 

Viteazul. 
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Mănăstirea Mislea a fost construită potrivit canoanelor monahale şi 

arhitecturale din Muntenia. Aşezământul monahal de aici are forma 

patrulateră, fiind fortificat cu ziduri înalte, sprijinite pe contraforturi 

puternice. De jur împrejur se înalţă turnul de apărare, turnul clopotniţa, la 

intrare, si corpurile de chili, zidite pe pivniţe domneşti boltite. De-a lungul 

vremii, biserica centrală, zidită în formă de cruce, a fost afectata de 

numeroasele refaceri. 

Mănăstirea de la Mislea începe sa îşi piardă din bunăstare în vremea 

domniei lui Alexandru Ioan Cuza, care hotărăşte secularizarea averilor 

mănăstireşti. In cele din urma, mănăstirea va ajunge sa fie folosita pe post de 

Şcoala Corecţională, pentru minori delincvenţi. Pe incinta vechii mănăstiri a 

fost construita, in timpul regimului comunist, o închisoare politică, pentru 

femeile deţinute politic. 

Mislea, închisoare comunistă pentru femeile deţinute politic 

Mănăstirea Mislea este amenajată ca închisoare centrală, pentru 

deţinutele de drept comun (închisoare obişnuita). In timpul dictaturii 

antonesciene, aici va fi amenajata o aripa speciala, pentru femeile deţinute 

politic, legionare şi comuniste. In aceasta perioada, viaţa din închisoare este 

una cât de cât normală, spre deosebire de ce va urma, în vremea comuniştilor. 

  

Biserica de la Mănăstirea Mislea, aflată chiar în centrul ansamblului 

monahal, este puternic avariata, de cutremurul din anul 1940. Deţinutele 



STATUTUL PRIMĂRIEI SCORȚENI 

 12 

legionare sunt cele care ajuta la refacerea acesteia şi la restaurarea picturii 

interioare. Preotul paroh din satul Mislea este cel care îndeplineşte rolul de 

preot slujitor în închisoarea învecinata. Deţinutele legionare formează un cor, 

pentru răspunsurile de la slujbe. 

In aceasta perioada, viaţa deţinutelor de aici a fost mai blândă decât a 

celor din alte părţi. După o carantină de zece zile, deţinutele erau repartizate 

într-unul dintre cele trei ateliere, fiecare unde putea lucra. Era un atelier de 

ţesut covoare; altul de confecţii, se făceau cămăşi bărbăteşti; şi un altul în care 

se deşirau petice de lână venite de la fabrici de tricotaje şi se foloseau apoi 

pentru ţesutul covoarelor. Închisoarea Mislea avea contract cu magazinul 

Romarta. Tot aici se lucrau şi rochii de mireasa, cămăşi de mire şi alte 

articole. 

 

O data cu venirea la conducere a comuniştilor, lucrurile s-au schimbat 

în rău, aripa închisorii amenajata pentru deţinutele politic mărindu-se tot mai 

mult. Aproape toate femeile legionare din ţară sunt adunate la fosta 

Mănăstirea Mislea, sau cel puţin trec prin aceasta închisoare, măcar o data în 

timpul condamnării lor. 
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Sub comunişti, biserica monahala îşi încetează activitatea, preotul 

nemaifiind primit în interiorul închisorii. Biserica este folosita pe post de 

depozit de materiale, însă ea rămâne îngrijită de unele dintre legionarele 

închise aici. In anul 1956, deţinutele pe motive politice sunt transferate la 

închisoarea Miercurea Ciuc, clădirile de la Mislea îndeplinind însă în 

continuare rolul de închisoare de drept comun. 

 

Biserica mănăstirea este din nou afectata de cutremur, in anul 1977. 

Avariile provocate de cutremur au fost de ajuns spre a-i face pe comunişti să o 

sfarme cu buldozerul şi să o arunce în afara zidurilor de incinta. Preotul din 

localitatea Mislea, anume Trandafir Dumitrescu, este cel care a reuşit să 

salveze câteva icoane de catapeteasma şi arhiva mănăstirea Mislea, păstrate 

astăzi în biserica satului. 

În anul 1995, în centrul ansamblului monahal de la Mislea s-a ridicat o 

cruce de fier, chiar pe locul Altarului vechii biserici. În prezent, la Mănăstirea 
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Mislea funcţionează un complex de servicii sociale (centru de îngrijire şi 

asistență pentru persoane vârstnice sau cu handicap). 

 

Subsecţiunea II.2. Date privind înfiinţarea comunei, atestarea 

documentară, evoluţia istorică 

Art. 12 (1) Localitatea este atestată documentar pentru prima dată 

între anii: 1442- satul Mislea, 1598 - satul Bordeni, şi satul Scorţeni, care 

atunci includea doar locuitorii aşezaţi pe Valea Scorţii, sau pe Valea lui 

Scorţeanu, cel dintâi stăpân al acestei aşezări. 

Fără a exista dovezi scrise se ştie că localitatea Scorţeni a fost formată 

în jurul anului1600, când patru căpitani ai lui Mihai Viteazul au fost 

împroprietăriţi în aceste locuri. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, în localitatea Scorţeni se produce 

îmbunătățirea nivelului de trai, principalul motiv fiind exploatarea petrolului 

din pădurile care înconjoară localitatea şi astfel economia locală nu se mai 

limita doar la agricultură. 

Ţiţeiul nu este singura bogăţie exploatată din subsol în zonă, ci şi 

sarea, prin ocnele de la Telega aflată în vecinătate. Sarea se extrage încă din 

secolul al XIV-lea în ocnele de la Telega, iar la sfârsitul secolului al XVII-lea 

şi păcura. Companii petroliere americane îşi fac simţite prezenţa tot la 

sfârşitul secolului XIX-lea şi contribuie la explozia economică în zonă. 

Apogeul exploatării „aurului negru” îl constituie perioada marilor erupţii 

naturale libere, de după 1907 şi până la izbucnirea Primului Război Mondial. 

Erupţiile de petrol din sonde, foarte spectaculoase, duceau însă la importante 

pierderi, deoarece producătorii nu erau pregătiţi pentru a colecta integral o 

asemenea cantitate de petrol brusc eliberată, deseori izbucnind şi incendii 

devastatoare. 

Fără a exista dovezi scrise, se ştie că localitatea Scorţeni a fost 

formată în jurul anului 1600, când patru căpitani ai lui Mihai Viteazu au fost 
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împroprietăriţi în aceste locuri. Bătrânii povestesc că Vodă cu cete adunate de 

peste munţi au bătut şi izgonit pe tătari, iar după aceea a împărţit tovarăşilor 

săi aceste locuri. În Scorţeni, pe Valea Scorţii, s-au găsit cioburi de vase de lut. 

Multe taine ale trecutului se pot însă lămuri din vechile datini şi din sensul 

primitiv pe care-l aveau numele de persoane şi mai ales de locuri. Scorţeni 

înseamnă Acei aşezaţi pe Valea Scorţii, adică Valea lui Scorţea, cel dintâi 

stăpân al acestei văi, poreclit aşa fiindcă el cojea scoarţa de pe mesteceni şi o 

întrebuinţa la preparate farmaceutice primitive. Documente datând din secolul 

trecut, arată că şcoala din Scorţeni are o vechime de peste 100 de ani. Astfel, 

Dicţionarul geografic al judeţului Prahova, apărut în 1899, arată că în Scorţeni 

exista o şcoală. Ca sat de oameni liberi, dornici de ştiinţă şi carte, satul 

Scorţeni se pare că a fost înzestrat cu şcoală înaintea sau în urma reformei lui 

Alexandru Ioan Cuza din 1864. Cei care au învăţat în jurul anilor 1920, îşi 

amintesc că durata învăţământului era de 5 ani. În urma absolvirii celor 5 

clase, se eliberau elevilor promovaţi adeverinţe de absolvire. Până în anul 

1905, veneau la Scorţeni şi elevii din Mislea. La această dată, s-a înfiinţat o 

şcoală şi în satul vecin. După anul 1925, comuna cunoaşte o însemnată 

înflorire. Bogatele zăcăminte de petrol ce se află în subsolul dealurilor, atrag 

străini care vin să stoarcă această bogăţie. În satele componente ale comunei, 

primii locuitori s-au aşezat aproape de păduri, în locuri ferite, pe dealuri în 

jurul pârâiaşelor. 

În Bordeni, primii locuitori au fost pe dealul Glăvana, loc ferit de 

invazia duşmană. Locuinţele erau săpate în pământ, având aspectul unui 

bordei, de unde şi numele de Bordeni. 

(2) Denumirea comunei Scorțeni este legată de substantivul comun 

“scoarță” (coajă de copac, velniță de pat, covor de lână), eventual prin 

intermedierea unui antroponim “SCORȚEA”. 

(3) Primul sat care apare atestat documentar este Mislea, derivat tot 

dintr-un antroponim începând de la 1538. denumirea satului Mislea provine 
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de la cuvântul slavon „mâsla” care poate fi tradus prin gândire, judecată, 

inteligență sau de la numele unui mare proprietar de pământ, Misleanul 

(4) Satul component Bordeni ar fi fost întemeiat în timpul domniei lui 

Negru Vodă (Radu I cca. 1377-cca.1383) de un ostaș al său rămas pe aceste 

meleaguri, după o bătălie cu tătarii, iar numele așezării s-ar trage de la 

bordeiul acestuia, deși n-ar fi exclus să derive de la antroponimul Bordea, 

Borda, derivat din substantivul „bord” (bolovan mare, bordan). 
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SECŢIUNEA III 

Autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora 

Subsecţiunea III. 1. Consiliul Local 

Art. 13 Autorităţile locale sunt Consiliul Local, ca autoritate 

deliberativă, şi Primarul, ca autoritate executivă. 

Art. 14 (1) Consiliul Local este format din 15 membri, de vârste, 

profesii şi convingeri politice diferite. Consiliul Local este ales pe o perioadă 

de patru ani. 

(2) Componenţa nominală a Consiliului Local în mandatul 2016‐2020 

şi apartenenţa politică este următoarea: 

NR. 

CRT. 

NUME/PRENUME 

CONSILIER 
APARTENENŢĂ POLITICĂ 

1. BARBU IULIAN PNL 

2. ȘERBU CONSTANTIN PNL 

3. LEPĂDATU PETRE PNL 

4. TUDORACHE IULIAN PNL 

5. VĂCAR STELIANA PNL 

6. RUSU NICOLAE PNL 

7. SAMOILĂ OCTAVIAN PSD 

8. ROȘCA GHEORGHE PSD 

9. BUCUR VASILE PSD 

10. DĂRĂNDĂU DORU PSD 

11. IONIȚĂ ALEXANDRU PER 

12. ȘTEFAN CONSTANTIN PER 

13. RUSU MARIAN ALDE 

14. ȘERBU IONUȚ ALDE 

15. STANCU AUREL PSR 
Sursă: date furnizate de Primăria Scorțeni 

(3) Consiliul Local s‐a constituit în şedinţă la data de 28.06.2016, 

validându‐se mandatele prin Hotărârea Consiliului Local nr. 47 şi 

constatându‐se legalitatea constituirii prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

48/28.06.2016. 

(4) Atribuţiile Consiliului Local sunt prevăzute de prevederile legale 

în materie. 
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(5) În cadrul Consiliului Local s‐au constituit şi funcţionează 

următoarele comisii de specialitate: 

‐ Comisia economică; 

‐ Comisia administrativă; 

‐ Comisia de cultură. 

(6) Sediul Consiliului Local este în localitatea reşedinţă de comună, 

sat Scorțeni, strada Principală-Centru, Nr. 2. 

Subsecţiunea III. 2. Primarul 

Art. 15 (1) Primarul este ales pe un mandat de patru ani. Atribuţiile 

primarului sunt prevăzute de prevederile legale în materie. 

(2) În mandatul 2016‐2020, Primarul Comunei Scorțeni este domnul 

Mihai NEACȘU, din partea Partidul Naţional Liberal. 

(3) Sediul Primarului este în localitatea reşedinţă de comună, sat 

Scorțeni, strada Principală-Centru, Nr. 2. 

Subsecţiunea III. 3. Viceprimarul şi secretarul 

Art. 16 (1) Atribuţiile Viceprimarului sunt cele delegate de Primar, 

însărcinările primite de la Consiliul Local şi orice alte atribuţii prevăzute de 

prevederile legale în materie. 

(2) În mandatul 2016‐2020, dintre consilierii locali, s‐a desemnat 

Viceprimarul Comunei, domnul Iulian Constantin BARBU, din partea 

Partidul Naţional Liberal, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/16.07.2017. 

(3) Sediul Viceprimarului este în localitatea reşedinţă de comună, sat 

Scorțeni, strada Principală-Centru, Nr. 2. 

Art. 17 (1) Atribuţiile Secretarului sunt stabilite de actele normative în 

materie şi de fişa postului. 

(2) În mandatul 2016‐2020, Comuna Scorțeni are ca secretar de 

unitate administrativă pe doamna Dorina PETCU. 
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(3) Sediul Secretarului este în localitatea reşedinţă de comună, sat 

Scorțeni, strada Principală-Centru, Nr. 2. 

Subsecţiunea III. 4. Aparatul propriu de specialitate 

Art. 18 Aparatul propriu de specialitate al Primarului Comunei 

Scorțeni este organizat şi funcţionează pe baza actelor normative în materie. 

Art. 19 (1) În cadrul aparatului propriu de specialitate lucrează 32 de 

funcţionari publici din care 2 salariaţi cu funcție de conducere. 

(2) Aparatul propriu de specialitate funcţionează după următoarea 

organigramă: 

BIROU/COMPARTIMENT 

FUNCŢIONARI CU 

FUNCŢIE DE 

EXECUŢIE/SALARIAŢI* 

FUNCŢIONARI 

CU FUNCŢIE DE 

CONDUCERE 

Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenta a Persoanei 3 - 

Compartimentul Poliţie Locală 6 - 
Compartimentul Juridic 1 - 
Compartimentul PSI 1 - 
Compartimentul Asistenţă socială şi 

autoritate tutelară 2 - 

Compartimentul Urbanism, investiţii 

şi proiecte comunitare - - 

Consilier personal 1 - 
Birou Financiar – contabil 7 1 
Compartiment Administrarea 

domeniului public şi privat. Registru 

Agricol-Fond Funciar 
3 - 

Compartimentul Achiziţii Publice 2 - 
Personal administrativ 2 - 
Biblioteca 1 - 
Registratură și arhivă 2 - 
Secretar comună 1 1 
Sursa: Organigrama Comunei Scorțeni 
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SECŢIUNEA IV 

Date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii, 

sănătăţii, asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele 

asemenea 

Subsecţiunea IV. 1. Educaţia 

Art. 20 (1) Educaţia preşcolară şi şcolară se realizează în grădiniţe şi 

şcoli generale. 

(2) Distribuţia pe sate a unităţilor de învăţământ este următoarea: 

SATUL UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Scorțeni 
Şcoala Gimazială cu clasele I-VIII 

Grădiniţa de Copii Scorţeni 

Mislea 
Şcoala Gimazială cu clasele I-VIII 

Grădiniţa de Copii Mislea 

Bordeni 

Şcoala Gimazială cu clasele I-VIII 

Grădiniţa de Copii Nr.1 Bordeni 

Grădiniţa de Copii Nr.2 Bordeni 

 

(3) Evoluţia unităţilor de învăţământ, a copiilor înscrişi la grădiniţe, a 

elevilor şi a personalului didactic: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Copii înscrişi în grădiniţe 163 156 129 121 107 102 96 92 

Elevi înscrişi – total 541 514 523 502 488 470 475 448 

Elevi înscrişi în învăţământ primar şi 

gimnazial 
378 358 394 381 381 368 379 356 

Elevi înscrişi  în învăţământ primar 164 170 225 211 219 211 201 198 

Elevi înscrişi  în învăţământ gimnazial 214 188 169 170 162 157 178 158 

Personal didactic – total 34 33 33 36 35 33 35 34 

Personal didactic în învăţământ 

preşcolar 
7 7 6 6 6 6 6 5 

Personal didactic în învăţământ 

primar şi  gimnazial 
27 26 27 30 29 27 29 29 

Personal didactic în învăţământ 

primar 
9 8 11 12 13 12 12 12 

Personal didactic în învăţământ 

gimnazial 
18 18 16 18 16 15 17 17 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Subsecţiunea IV. 2. Cultură şi sport 

Art. 21 Pe teritoriul comunei Scorţeni funcţionează două cămine 

culturale (Căminul Cultural Mislea amplasat pe strada Schelei şi Căminul 

Cultural Bordeni, poziţionat pe strada I.L.Caragiale). Comuna Scorţeni mai 

beneficiază şi de prezenţa a patru biblioteci din care una punlică. Biblioteca 

comunală își desfășoară activitatea în Căminul Cultural Bordeni, str. 

I.L.Caragiale și conţine 24.663 de volume (date valabile la nivelul anului 

2017). 

Art. 22 (1) Activitatea sportivă este reprezentată prin sportul de masă. 

(2) Comuna Scorțeni dispune de două terenuri mari de sport. 

(3) În sezonul competiţional 2018-2019, Comuna este reprezentantă 

de echipele de fotbal CS Scorțeni Bordeni (SuperLiga B Prahova), CS 

Scorțeni Mislea (SuperLiga C Prahova, Seria Văleni). 

Subsecţiunea IV. 3. Monumente istorice 

Art. 23 Comuna are două monumente istorice: 

- Biserica Cuvioasa Paraschieva, sat Scorțeni, Str. Valea Scorții 9,  

- Mănăstirea Mislea, ctitoria lui Radu Paisie. 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Subsecţiunea IV. 4. Sănătatea umană 

Art. 24 (1) În Comuna Scorțeni asistenţa medicală este asigurată de 

către 3 cabinete medicale, 2 cabinete stomatologice şi o farmacie. Deservirea 

se face de cadre medicale specializate și de cadre sanitare medii. 

În comună funcţionează o farmacie şi un punct farmaceutic (sector 

privat), iar deservirea se face de către un asistent de farmacie. 

(2) Dispensarele din Comună au un nivel mediu de dotare. 

Subsecţiunea IV. 5. Sănătatea veterinară 

Art. 25 La nivelul Comunei activează un medic veterinar, care 

beneficiază de ajutorul unui tehnician. 

Subsecţiunea IV. 6. Asistenţă socială 

Art. 26 Administraţia publică locală dispune de un serviciu public de 

specialitate (Compartimentul Asistenţă socială şi autoritate tutelară) care 

urmăreşte realizarea la nivel local a măsurilor de asistenţă socială în domeniul 

protecţiei persoanelor cu venituri mici, a persoanelor singure, a persoanelor 

vârstnice, a persoanelor cu handicap şi în domeniul protecţiei copilului şi 

familiei. 

Art. 27 (1) Comuna înregistrează un număr de 31 de dosare 

cuprinzând 56 de beneficiari asistaţi sociali în temeiul Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat. 

(2) Beneficiari ai O.U.G.R. nr. 105/2003 privind alocaţia 

complementară şi alocaţiile de susţinere pentru familiile monoparentale sunt 

în număr de 42. 

(3) Conform O.U.G.R. nr. 102/1999 privind protecţia specială şi 

încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 519/2002 nu există beneficiari la nivelul comunei. 

Art. 28 În satul Mislea funcţionează şi un Centru de îngrijire şi 

Asistenţă a Persoanelor Adulte cu Handicap. 
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Art. 29 În satul Mislea funcţionează Centrul de îngrijire la domiciliu. 

Acest centru oferă servicii de asistență medicală la domiciliu, îngrijire pentru 

vârstnici, menajul locuinței, organizează și cursuri de formare și calificare în 

meseria de îngrijitor la domiciliu. Echipele de îngrijiri deservesc tot județul, 

inclusiv municipiile Câmpina și Ploiești. Sediul Centrului de îngrijiri la 

domiciliu se află la etajul dispensarului din satul Mislea, comuna 

Scorțeni. 

Subsecţiunea IV. 7. Poştă‐telecomunicaţii 

Art. 30 În comună există infrastructură de telefonie fixa şi mobilă. 

Principalul operator este Telekom Romania Mobile Communication S.A. În 

comuna Scorțeni se poate recepționa semnal pentru toate rețelele de telefonie 

mobilă ce își desfășoară activitatea în România. Furnizarea serviciilor de 

internet conoaște o mare dezvoltare, la serviciile oferite de Telekom Romania 

Mobile Communication S.A. adăugându-se cele ale altor mici investitori 

privați, dar și a firmelor de telefonie mobilă. 

Art. 31 Comuna Scorțeni beneficiază de posturi de televiziune şi radio 

prin intermediul S.C Digital Cable Systems SRL. 
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SECŢIUNEA V 

Resursele şi activităţile economice. Infrastructura 

Subsecţiunea V. 1. Resursele şi activităţile economice 

Art. 32 Principalele resurse naturale subsolice şi solice ale Comunei 

Scorțeni, care sunt utilizabile sau utilizate, pot fi clasificate după cum 

urmează: 

‐ apa potabilă, potrivită pentru consumul uman; 

‐ resursele solului (terenuri arabile, pășuni, păduri); 

- resursele subsolului (rezerve naturale ce pot fi exploatate superior, 

precum cele de petrol). 

Art. 33 (1) Comuna Scorțeni are un profil economic axat în principal 

pe agricultură, respectiv cultura plantelor şi creşterea animalelor. 

(2) Evoluţia suprafeţelor agricole în perioada 2005 ‐ 2011: 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 3990 

Agricola 1725 1725 1725 1392 1399 1399 1399 1399 1399 

Arabila 714 714 714 520 520 520 520 520 520 

Pasuni 577 577 577 376 383 383 383 383 383 

Finete 261 261 261 229 229 229 229 229 229 

Vii si pepiniere viticole 
10 10 10 1 1 1 1 1 1 

Livezi si pepiniere 

pomicole 163 163 163 266 266 266 266 266 266 

Terenuri neagricole total 2591 2591 2591 2591 2591 2591 2591 2591 2591 

Paduri si alta vegetatie 

forestiera 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 

Ocupata cu ape, balti 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Ocupata cu constructii 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

Cai de comunicatii si cai 

ferate 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Terenuri degradate si 

neproductive 117 117 117 117 117 117 117 117 117 
 Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B
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(3) Pricipalelor culturi agricole conform datelor preluate din 

Recensământul Agricol General (R.G.A.) din anul 2013: 

CULTURI AGRICOLE 
2013 

Suprafaţa cultivată [ha] Producţie [to] 

GRÂU  360 675 

ORZ 40 40 

PORUMB BOABE 250 500 

CARTOFI 1 2 

LEGUME 4 7 

PLANTE DE NUTREŢ 90 180 

Sursa: Producţia obţinută  în anul 2013 AGR 2B  

(4) Evoluţia efectivelor de animale în perioada 2002 ‐ 2014: 

Efective de animale 2002 2010 2014 

- bovine 298 168 183 

- porcine 254 102 121 

- ovine 1.400 1.233 971 

- păsări 9.000 5.224 6243 

- iepuri 186 100 100 

-stupi 300 300 600 

*) Date colectate la Recensământul General Agricol din anii 2002, 2010 şi 2014 

Art. 34 În Comuna Scorțeni sunt înregistraţi numeroși întreprinzători 

particulari (societăţi, întreprinderi individuale şi persoane fizice autorizate) la 

nivelul anului 2018. 

Printre unităţile economice reprezentative ale Comunei se numără 

societăţile:  

- OMV PETROM SA Bucureşti - punct de lucru Mislea; 

- RALL’S PROD; 

- S.C. GYLIA COM S.R.L. SCORTENI; 

- S.C. ELSICA PROD SRL SCORTENI; 

- SC MILCOVI CONSTRUCT SRL; 

- SC DISCARM MENT SRL; 

- S.C DIGITAL CABLE SYSTEMS SRL 
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Subsecţiunea V. 2. Infrastructura 

Subsecţiunea V. 2. A. Căile de comunicaţie existente, categoria 

acestora 

Art. 35 Din punct de vedere al gradului de utilitate, drumurile rutiere 

sunt structurate astfel: 

Categoria şi nr. 

drumului(drumuri-

naţionale, judeţene, 

locale) 

Lungimea 

totală 

(km) 

Lungimea sectoarelor pe tipuri de 

îmbrăcăminţi (km) 

Starea de 

viabilitate 

Asfalt tip 

beton, beton 

de ciment, 

pavaj, 

îmbrăcăminţi 

asfaltice 

Impietruite Pământ 

F
o

a
rt

e 
b

u
n

ă
 

B
u

n
ă
 

M
ed

io
cr

ă
 

R
ea

 

DJ 215 8 8 - - X - - - 

DJ 100 E 2 2 - - - X - - 

DJ 100 D 12 12 - - - X - - 

DC 5C 8 - - 8 - - X - 

DC 7 2.5 1 1.5 - - X - - 

DC 133 10 1 9 - - - X - 

Străzi şi uliţe 36 30 6 - - X - - 

Sursa: Fişa localităţii, eliberată de Institutul Naţional de Statistică 

Art. 36 Comuna Scorțeni nu are acces la rețeaua feroviară, cele mai 

apropiate stații CF fiind la Plopeni și Florești. 

Subsecţiunea V. 2. B. Alimentare cu apă 

Art. 37 Sistemul de alimentare cu apă al comunei Scorțeni este 

administrat de S.C. HIDRO PH SA, în baza gestiunii delegate Sucursala 

Băicoi. În satele Bordeni, Scorțeni, și Mislea, sursele de apă, instalațiile de 

înmagazinare și distribuție a apei aparțin Consiliului Local Scorțeni. 

Coordonatorul hidroedilitar din zonă este Administrația Națională “Apele 

Române” – Direcția Apelor Buzău, Ialomița, S.G.A. Prahova, str. Gh. I. 

Cantacuzino, nr. 308, Ploiești, județul Prahova. 

Sistemul de alimentare cu apă din comuna Scorțeni asigură prelevarea 

apei din mediul natural, corectarea calității, înmagazinarea, transportul și 

distribuția acesteia la presiunea, calitatea și necesarul solicitat de utilizatori. 

Se asigură astfel permanent apa potabilă necesară pentru comunitatea locală, 
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cât și pentru instituțiile publice și agenții economici ce-si desfășoară 

activitatea pe teritoriul comunei Scorțeni. 

În comuna Scorţeni este asigurat serviciul public de gospodărire al 

apei potabile, cu 4 staţii de pompare (2 stații de pompare în localitatea 

Bordeni, 1 stație de pompare în localitatea Mislea și 1 stație de pompare în 

localitatea Scorțeni), 4 rezervoare (1 de 300mc, 1 de 250mc si 2 de 200mc) şi 

7 puțuri forare la adâncimi cuprinse între 165-190 m amplasate astfel: 3 puţuri 

în localitatea Bordeni, 2 puțuri în localitatea Mislea, 2 puțuri în localitatea 

Scorțeni. 

Satele componente ale comunei Scorţeni dispun de o serie de reţele şi 

echipamente tehnico - edilitare caracterizate printr-un grad mărit de acoperire 

a teritoriului. 

Reţeaua de distribuţie a apei potabile are o lungime de aproximativ 

45,5 km, cu o capacitate a instalațiilor de producere a apei potabile de 

1520mc/zi la nivelul anului 2017. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lungimea totală a reţelei 

simple de distribuţie a 

apei potabile (km) 

45 45 45 45 45 45,5 45,5 45,5 45,5 

Capacitatea instalatiilor de 

producere a apei potabile 

(mc/zi) 

1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 

Cantitatea de apă potabilă 

distribuită consumatorilor 

– total (mii mc) 
404 445 475 481 486 178 154 153 156 

Cantitatea de apă potabilă 

distribuită consumatorilor 

pentru uz casnic (mii mc) 
384 418 447 441 446 158 136 138 139 

Sursa:   http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS106B 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS108A 

 

Subsecţiunea V. 2. C. Alimentare cu gaze naturale 

Art. 38 Comuna Scorțeni este racordată la reţeaua de distribuţie a 

gazelor naturale. În prezent reţeaua de alimentare cu gaz metan, acoperă 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS106B
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS108A
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satele Mislea, Scorțeni - în proporție de 90% - şi deserveşte 95% din 

gospodării. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lungimea totala a 

conductelor de distributie 

a gazelor (km) 

22,2 22,2 21,3 21,3 21,1 21,2 21,2 21,2 21,2 

Cantitatea de gaze 

distribuită consumatorilor 

– total (mii mc) 1036 1090 1155 891 920 894 889 878 992 

Cantitatea de gaze 

distribuită consumatorilor 

pentru uz casnic (mii mc) 806 821 837 752 717 704 707 716 827 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS116A 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS118A 

Subsecţiunea V. 2. D. Alimentare cu energie electrică 

Art. 39 Toţi locuitorii comunei Scorţeni sunt racordaţi la reţea. 

Alimentarea comunei se face cu o reţea de distribuţie de medie tensiune (LEA 

20 KV), care vine din reţeaua de 110 KV. 

Reţeaua de joasă tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici 

şi iluminatului public, este racordata la posturi de tip aerian. Reţelele electrice 

sunt pe stâlpi din beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se 

realizează cu lămpi cu vapori de mercur.  

 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS116A
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS118A
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SECŢIUNEA VI 

Servicii publice 

Subsecţiunea VI. 1. Servicii publice oferite de autoritatea locală 

Art. 40 Pe lângă Consiliul Local funcţionează Serviciul public de stare 

civilă, cu activitate permanentă, Serviciul taxe și impozite, Serviciul evidența 

populației. 

Toate aceste servicii deservesc cetăţenii Comunei şi solicitările 

oricărei alte autorităţi sau persoane interesate. 

Subsecţiunea VI. 2. Ordine Publică şi Protecţie Civilă 

Art. 41 (1) Asigurarea securităţii comunitare este deservită de 

organele Ministerului Afacerilor Interne, care are un sediu de poliţie pe raza 

Comunei. 

(2) La nivelul Comunei Scorțeni este organizată Poliţia Locală, aflată 

în subordinea Primarului, în conformitate cu prevederile legii. 

(3) În subordinea Consiliului Local, funcţionează şi Serviciul Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă cu atribuţii în apărarea vieţii cetăţenilor, a avutului 

public şi privat împotriva incendiilor sau a altor calamităţi. 

Subsecţiunea VI. 3. Salubritate 

Art. 42 Comuna Scorțeni beneficiază de servicii de salubrizare, 

operatorul desemnat pentru  colectarea deşeurilor menajere fiind societatea 

ROSAL GROUP SRL. 

Subsecţiunea VI. 4. Transport călători 

Art. 43 Transportul de călători pe raza Comunei Scorțeni, dar şi 

legătura cu localităţile vecine sunt realizate pe o infrastructură rutieră 

acoperită în cea mai mare parte de covor asfaltic, prin agenţii economici 

acreditaţi pentru acest tip de servicii. 
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SECŢIUNEA VII 

Partide politice, sindicate 

Art. 44 Pe raza Comunei Scorțeni, în conformitate cu ultimele 

rezultate înregistrate la alegerile locale din anul 2016, sunt reprezentative ca 

activitate politică următoarele partide: 

‐ Partidul Social Democrat (PSD); 

‐ Partidul Naţional Liberal (PNL); 

‐ Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor  (ALDE) 

‐ Partidul  Ecologist Român (PER); 

‐ Partidul Socialist român (PSR); 

Art. 45 În Comuna Scorțeni nu este înregistrat oficial nici un sindicat. 
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SECŢIUNEA VIII 

Titlul de Fiu sau Fiică al (a) Comunei. 

Titlul de Cetăţean de onoare al Comunei 

Subsecţiunea VIII. 1. Titlul de Fiu sau Fiică al (a) Comunei 

Art. 46 (1) Persoanele născute în Comună, la împlinirea vârstei de 18 

ani, pot primi titlul şi certificatul de fiu sau fiică, după caz, al/a Comunei 

Scorțeni. 

(2) Acordarea titlului şi a certificatului se va face în cadrul unei 

festivităţi care se organizează de către Primar. 

(3) Modelul titlului şi a certificatului se va propune de Primar şi se va 

aproba prin hotărâre de către Consiliul Local. 

Subsecţiunea VIII. 2. Titlul de Cetăţean de onoare al Comunei 

Art. 47 Consiliul Local poate acorda titlul de Cetăţean de onoare al 

Comunei acelor persoane fizice române sau străine, cu merite deosebite pe 

plan politic, economic, social, cultural sau alte persoane importante, 

reprezentative pentru Comuna Scorțeni. 

Art. 48 Se poate acorda titlul de Cetăţean de onoare al Comunei acelor 

persoane fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, 

economic, social, cultural sau alte persoane importante, reprezentative pentru 

Comuna Scorțeni şi care îndeplinesc următoarele criterii: 

a) contribuţii deosebite la rezolvarea problemelor comunităţii locale 

pe plan administrativ, politic, economic, social, cultural; 

b) comportament civilizat; 

c) acordarea de sprijin activităţii autorităţilor locale; 

d) foarte bun gospodar al comunităţii locale (dovada făcându‐se cu 

calitatea lucrării terenurilor, a îngrijirii animalelor, a serviciilor prestate, a 

inovaţiilor în domeniile mai sus amintite); 
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e) sprijinirea activităţilor necesare în vederea finanţării prin diverse 

programe pentru lărgirea şi îmbunătăţirea infrastructurii comunei (drumuri, 

şcoli, energie electrică, gaz metan). 

Art. 49 Cetăţenii de onoare ai Comunei beneficiază de următoarele 

drepturi: 

a) de toate drepturile pe care le au cetăţenii Comunei; 

b) dreptul de a participa şi a‐şi expune punctul de vedere în orice 

adunare în care se iau hotărâri care au legatură cu criteriul care a stat la baza 

acordării titlului de Cetăţean de onoare a Comunei; punctul de vedere 

exprimat va avea un caracter tehnic de care autoritatea deliberativă trebuie să 

ţină seama, putându‐l respinge numai dacă se face dovada unei alte soluţii mai 

eficiente; 

c) dreptul de a solicita şi de a beneficia de scutirea plăţii taxelor şi 

impozitelor locale, în condiţiile legii; 

d) alte drepturi stabilite de Consiliul Local sau de actele normative în 

vigoare. 

Art. 50 (1) Titlul de Cetăţean de onoare al Comunei se retrage dacă: 

a) titlul a fost dobândit prin fraudă; 

b) beneficiarul a fost sancţionat contravenţional în legătură cu fapta 

care a stat la baza acordării titlului, constatată printr‐un proces verbal; 

c) beneficiarul a fost condamnat penal în legătură cu fapta care a stat 

la baza acordării titlului, constatată printr‐o hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă şi irevocabilă. 

(2) Retragerea se va constata prin hotărâre a Consiliului Local. 

Hotărârea i se va comunica persoanei interesate. 
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SECŢIUNEA IX 

Consultarea cetăţenilor 

Subsecţiunea IX. 1. Posibilităţi de consultare a cetăţenilor 

Art. 51 Consultarea cetăţenilor se va face numai prin referendum local 

sau adunări cetăţeneşti, neexistând alte tradiţii locale. 

Subsecţiunea IX. 2. Referendumul 

Art. 52 Locuitorii Comunei sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin 

referendum, asupra problemelor de interes deosebit pentru comunitatea locală. 

Referendumul se poate organiza în toate satele componente ale Comunei sau 

numai în unele dintre acestea, în funcţie de problematica supusă dezbaterii. 

Art. 53 (1) Problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit 

pentru care se poate organiza referendum sunt cele prevăzute de actele 

normative în vigoare. Consiliul Local îşi rezervă dreptul de a completa 

prezentele dispoziţii cu introducerea unor noi criterii, apreciate ca fiind de 

interes public local, dacă va fi cazul. 

(2) Organizarea şi desfăşurarea referendumului se vor face în 

conformitate cu prevederile legale în materie. 

Subsecţiunea IX. 3. Adunările cetăţeneşti 

Subsecţiunea IX. 3. A. Adunările cetăţeneşti pe sate 

Art. 54 Cetăţenii Comunei pot fi consultanţi şi prin adunări cetăţeneşti 

organizate pe sate. 

Subsecţiunea IX. 3. B. Convocarea adunărilor cetăţeneşti 

Art. 55 Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de 

către Primar, la iniţiativa acestuia sau a unei treimi din numărul consilierilor 

locali în funcţie. 

Art. 56 Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la 

cunoştinţă publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare 

aceasta. 

Subsecţiunea IX. 3. C. Legalitatea constituirii adunării cetăţeneşti 



STATUTUL PRIMĂRIEI SCORȚENI 

 34 

Art. 57 Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa 

majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor 

prezenţi. 

Subsecţiunea IX. 3. D. Propunerile adunării cetăţeneşti 

Art. 58 Propunerile se consemnează într‐un proces verbal şi se 

înaintează Primarului, care le va supune dezbaterii Consiliului Local în prima 

şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, 

dacă este cazul. 

Art. 59 Soluţia adoptată de Consiliul Local se aduce la cunoştinţa 

opiniei publice prin grija Secretarului Comunei. 
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SECŢIUNEA X 

Patrimoniul public şi privat 

Subsecţiunea X. 1. Componenţa patrimoniului şi inventarierea 

acestuia 

Art. 60 (1) Potrivit legii, patrimoniul Comunei este alcătuit din 

bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea publică sau privată, precum şi 

drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. 

(2) Domeniul public al Comunei Scorțeni cuprinde: 

‐ străzi, poduri, podeţe, pasaje, pieţe publice, târguri, oboare publice, 

stadion şi zone de agrement; 

‐ sisteme de alimentare cu apă, reţea de canalizare şi gaze naturale; 

‐ transport public local; 

‐ cimitire comunale, statuile şi monumentele (dacă nu sunt declarate 

de interes naţional); 

‐ locuinţe sociale; 

‐ terenuri şi clădiri în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice 

de interes local; 

‐ adăposturi de protecţie civilă. 

(3) Domeniul privat al Comunei Scorțeni este alcătuit din bunuri aflate 

în proprietatea Comunei şi care nu fac parte din domeniul public. Domeniul 

privat este supus dispoziţiilor de drept comun dacă prin lege nu se prevede 

altfel. 

Art. 61 (1) Bunurile care aparţin Comunei Scorțeni sunt supuse 

inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor 

financiare anuale. 

(2) Creşterea sau diminuarea patrimoniului vor fi temeinic justificate 

pentru fiecare caz, cu note justificative anexate la inventar. 
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(3) Inventarul bunurilor Comunei Scorțeni se constituie într‐o anexă la 

statut care se actualizează anual. Obligaţia întocmirii anexei o are personalul 

cu atribuţiile specifice contabilului‐şef din cadrul aparatului propriu de 

specialitate al Consiliului Local. 

Subsecţiunea X. 2. Administrarea bunurilor din patrimoniul 

public sau privat 

Art. 62 (1) Bunurile aparţinând proprietăţii publice a Comunei şi cele 

aparţinând proprietăţii private a acesteia pot fi date în administrare regiilor 

autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate în 

condiţiile legii, pot fi atribuite în folosinţă pe termen limitat persoanelor 

juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de 

utilitate publică ori serviciilor publice. 

(2) Concesionarea şi închirierea se fac numai prin licitaţie publică, 

potrivit prevederilor legale. 

Subsecţiunea X. 3. Achiziţiile publice 

Art. 63 Achiziţionarea unor bunuri, servicii sau lucrări se vor face 

numai cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate şi cu respectarea 

prevederilor legale referitoare la achiziţiile publice. 

Achiziţionarea se poate face prin achiziţionare directă, selecţie de 

ofertă, licitaţie publică, în conformitate cu prevederile legale în materie. 

Subsecţiunea X. 4. Vânzarea bunurilor 

Art. 64 Vânzarea se face numai prin licitaţie publică, potrivit 

prevederilor legale. 
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SECŢIUNEA XI 

Cooperarea sau asocierea 

Subsecţiunea XI. 1. Cooperarea sau asocierea la nivel local, 

judeţean, regional sau naţional 

Art. 65 (1) Comuna Scorțeni poate coopera sau se poate asocia cu 

persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu 

alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum şi de stabilire a 

unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ‐teritoriale din alte ţări. 

(2) Cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, 

cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public local, precum şi stabilirea unor relaţii de parteneriat cu unităţi 

administrativ teritoriale din alte ţări se vor realiza în conformitate cu 

prevederile legale şi se vor constata prin hotarâre de consiliu. 

Art. 66 Comuna Scorțeni este membru cu drepturi depline al 

Asociaţiei Comunelor din România (ACoR). 

Subsecţiunea XI. 2. Cooperarea sau asocierea la nivel 

internaţional 

Art. 67 (1) Comuna Scorțeni poate coopera sau asocia cu alte 

autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, poate 

adera la asociaţii naţionale sau internaţionale ale autorităţilor administraţiei 

publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

(2) Cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei 

publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii 

naţionale sau internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în 

vederea promovării unor interese comune se vor face în condiţiile legii şi se 

vor constata prin hotărâre a Consiliului Local. 
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SECŢIUNEA XII 

Atribuiri şi schimbări de denumiri. 

Însemnele specifice ale Comunei 

Subsecţiunea XII. 1. Atribuiri şi schimbări de denumiri 

Art. 68 Consiliul Local are posibilitatea de atribuire şi schimbare a 

denumirilor de străzi, pieţe şi a obiectivelor de interes public local. Atribuirea 

şi schimbarea denumirilor obiectivelor de interes public local se vor face prin 

hotărâre de consiliu. 

Subsecţiunea XII. 2. Însemnele specifice ale Comunei 

Art. 69 Consiliul Local stabileşte, în baza consultării populaţiei, 

simbolurile specifice ale Comunei, conform tradiţiilor istorice şi culturale 

locale. 

Art. 70 (1) Proiectul stemei poate fi realizat de autorităţile 

administraţiei publice locale prin mijloace proprii sau de către graficieni 

heraldişti abilitaţi de Comisia Naţională. Macheta originală se realizează 

manual, cu respectarea culorilor şi metalelor specifice heraldicii.   

(2) Proiectul stemei se elaborează în cel mult trei variante, care se 

supun dezbaterii şi consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai 

reprezentative variante.  Stabilirea variantei finale se face de către Consiliul 

Local, care va adopta în acest sens o hotărâre de însuşire.  

(3) După însuşire de către Consiliul Local, proiectul stemei se  

transmite Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigiliografie 

Prahova, special constituite, în vederea analizării conţinutului acesteia. 

(4) Stema aprobată poate fi reprodusă pe firmele şi sigiliile 

autorităţilor administraţiei publice locale, pe imprimatele acestora şi pe 

indicatoarele care marchează intrarea în judeţe şi localităţi. Va fi expusă pe 

frontispiciul clădirilor în care se află sediul autorităţilor administraţiei publice 

locale, împreună cu stema ţării, potrivit reglementărilor existente. 
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(5) Stema pot fi folosite cu prilejul unor manifestări de interes local, în 

acţiuni protocolare sau festive şi poate fi reprodusă pe insigne, embleme, pe 

diferite tipărituri şi alte obiecte destinate să contribuie la cunoaşterea 

specificului local. 

(6) În cazurile în care stema comunei este reprodusă, expusă sau 

folosită împreună cu stema României, acesta va fi aşezată în dreapta stemei 

ţării, privind stemele din faţă, şi nu vor avea dimensiuni mai mari decât cele 

ale stemei ţării. 

Art. 71 (1) Steagul Comunei Scorțeni va fi stabilit prin hotărâre de 

consiliu, cu respectarea prevederilor legale în domeniu. 

(2) Forma și dimensiunile steagului comunei Scorțeni  sunt cele 

stabilite, în condițiile legii, pentru drapelul Romaniei. 

(3) Aprobarea modelului steagului unității administrativ-teritoriale se 

face prin hotarare a Guvernului.  

(4) Culoarea si insemnele distinctive ale steagului comunei Scorțeni 

nu pot aduce atingere simbolurilor naționale și nu pot conține simboluri 

naționale ale altor state. 

(4) Pe steagurile comunei pot fi reproduse și stemele unităților 

administrativ-teritoriale, aprobate conform legii, precum și denumirile 

acestora în formatul comuna/oras/municipiu, dupa caz, județul și Romania. 

(5) Proiectul modelului de steag al comunei este supus dezbaterii 

publice și consultarii locuitorilor, în vederea stabilirii variantei 

reprezentative.  

(6) Hotararea consiliului local privind aprobarea proiectului modelului 

de steag se transmite, împreuna cu un memoriu justificativ, Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

(7) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

transmite documentele primite Comisiei Nationale de Heraldica, Genealogie 
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și Sigilografie a Academiei Romane, denumită în Continuare Comisia 

Națională. 

(8) În baza documentelor și după primirea avizului consultativ al 

Comisiei Naționale, Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației 

Publice elaborează proiectul de hotărâre și îl supune Guvernului spre aprobare. 

 

 

 


