
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL  BIHOR  
COMUNA GEPIU 
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                               
                                                       
                                                       HOTĂRÂRE 
 
                             Privind aprobarea Statutului Comunei Gepiu 

 

 

Ținând cont  de  Proiectul de hotărâre  întocmit de către Primarul comunei Gepiu în 
calitate de inițiator, 

Având în vedere faptul că prin Statut sunt specificate date și elemente specifice prin 
care unitatea administrative teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, 

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2443 din 08.07.2019, întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul Primăriei comunei Gepiu 

Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
al Comunei Gepiu  

Ţinând cont de prevederile  art. 104,art.129 alin.3 lit.”a” ,art.,art.139 alin 1 și art.196 
alin 1 lit.”a”din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 
            Cu  7  voturi”pentru” din 7  consilieri prezenţi    

 
 

                       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptă următoarea   
                                                              HOTĂRÂRE:             

 

 
Art. 1 Se aprobă Statutul Comunei Gepiu conform Anexei la prezenta hotărâre. 
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Gepiu   . 
           Art .3.  Prezenta  se  comunica  cu: 
Se aduce la cunoștință publică; 
Instituția Prefectului-Judeţul Bihor; 
Primarul Comunei Gepiu  
Compartimentele de resort din cadrul Primăriei comunei Gepiu 
Un exemplar la dosarul ședinței.                                                       
 

 

      Preşedinte de şedinţă,                                                  Contrasemnează,  
       Mahaiduda Francisc                                          Secretar general UAT Comuna  
                                                                                         Gepiu,                                                                 
                                                                                      Iancu Ramona-Corina 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gepiu la  16.07.2019 
Nr. 44 
 
 
 



 
 



 
ROMANIA 
Judeţul Bihor                                                                            ANEXA 
Consiliul local al comunei Gepiu                       la Hotărârea HCL Gepiu nr.44 din 16.07.2019 
  
  
  
 

STATUTUL COMUNEI GEPIU 
  

CAPITOLUL I 
CONSIDERAȚII GENERALE 

 
 Art.1  În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(3), litera „a" din Ordonanța de Urgență 
57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local  aprobă Statutul comunei Gepiu. 
 Art.2 Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde populaţia rurală 
unită prin comunitate de interese şi tradiţii,alcătuită din unul sau mai multe sate,în funcție de 
condițiile economice,social-culturale,geografice și demografice.Prin organizarea comunei se 
asigură dezvoltarea economică,social-culturală și gospodărească a localităților rurale. 
 Comunele pot avea în componența lor mai multe localități rurale denumite sate,care nu au 
personalitate juridică. 
 Satul în care își au sediulautoritățile administrației publice locale este sat-reședință de 
comună.(art.98 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ). 

Comuna Gepiu este alcătuită din 2 sate componente: Gepiu și Bicaci. Satul Gepiu este 
reşedinţă de comună. 
 Art.3 Comuna Gepiu este persoană juridică de drept public cu capacitate juridică deplină și 
patrimoniu propriu.(art.96 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul administrativ). 
 Comuna Gepiu 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. 
   
                                                     CAPITOLUL II 
 

                    Autorităţiile administraţiei publice locale  
 
Art 4  Autorităţiile administraţiei publice locale sunt: 
1.Consiliul local al comunei Gepiu : autoritate deliberativă 
2.Primarul Comunei Gepiu : autoritate executivă  

         Sediul : Primăria comunei Gepiu,Localitatea  Gepiu nr.80  ,Judeţul Bihor 
         Căile de comunicaţii : - Telefon/Fax 0259 479318 
         Adresa email : primaria.gepiu@yahoo.com 
         Adresa  web  :www comuna-gepiu.ro 
         
      Art.5 Structura politică a Consiliului local al Comunei Gepiu este următoarea: 
 

• Partidul Social Democrat (PSD ) – 8 consilieri 
• Partidul Naţional Liberal ( PNL ) – 2 consilieri 
• Uniunea Democrata  a Maghiarilor  din Romania ( UDMR ) – 1 consilier 

Data constituirii Consiliului Local al comunei Gepiu 29.06.2012 
Numărul consilierilor locali:11 
Comuna are  un primar şi un viceprimar alesi în condiţiile legii, după cum urmează : 
   Purge Ioan  - Primar - ales la data de 10 iunie 2012, 
   Memetea Vasile-Florian  - Viceprimar - ales la data de 29 iunie 2012, prin hotărârea 
consiliului local nr.5 din 29.06.2012. Viceprimarul işi păstreză calitatea de consilier local însă  
fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 



 Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin acte normative, 
primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. 
 
 
                         

 
                                                         CAPITOLUL III 
 

DATE ŞI ELEMENTE SPECIFICE  
Delimitare teritoriala 

Art.6   Comuna Gepiu este aşezată în partea de vest a Romaniei  şi în sud-vestul judeţului 
Bihor, în Campia Crişurilor, la o distanţă de 20 km de municipiul  Oradea şi 18 km de municipiul  
Salonta, înfiinţată în conformitate cu Legea 586/2003 prin reorganizarea administrativ-teritorială a 
comunei Cefa, fiind formată din satul Gepiu ca reşedinţă de comună (localitate de frontieră) şi 
satul Bicaci. 

 
 
 

 
 
 
Teritoriul administrativ-teritorial al comunei Gepiu are o suprafaţă totală de 4571 ha şi este 
delimitat astfel: 

 comuna Husasaul de Tinca la est,  
 comuna Mădăras la sud,  
 comuna Cefa la sud-sud-vest,  
 comuna Nojorid la nord-est,  
 comuna Sînnicolau Român la vest 

 

Comuna Gepiu 



  Totodată, Comuna Gepiu face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, regiune 
creată în baza Legii 151/1998 prin asocierea voluntară a judeţelor Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, 
Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj, asociaţi în vederea îndeplinirii obiectivelor de bază ale politicii de 
dezvoltare regională în România în contexul adaptării adecvate la politicile Uniunii Europene. 
 
 
                        Relief 
 
           Art 7 Situată în Câmpia Crişurilor, comuna Gepiu se bucură de un relief de câmpie joasă, 
mlăştinoasă cu sol alcătuit din argile prăfoase ce fac parte din categoria pământurilor bune de 
fundare, cu canale colectoare, două baraje de retenţie în Gepiu şi în Bicaci şi cu un lac de 
acumulare în Gepiu pe râul Gepiu. 
            Terenul aferent comunei are altitudinea cuprinsă între 80 şi 100 m.Suprafaţa câmpiei este 
slab înclinată, la vest spre est şi de la nord spre sud, fiind străbătută de o serie de vâlcele, uneori 
abia schiţate în suprafaţa campiei. 
                
            Reţeaua hidrografică 
 
       Art .8  Reţeaua hidrografică a localităţii Gepiu este formată din râul Gepiu şi afluentul 
acestuia Bicaci, cu curgere de la est la vest, pe valea cărora au fost amenajate două baraje de 
retenţie, baraje care au format lacuri de acumulare bune de pescărie, cu posibilitatea de a creşte 
caraşi, fitofagi, somn. 
Râul Gepiu este un curs de apă, afluent al Canalului Colector Criș. Anumite sectoare ale râului 
sunt cunoscute sub diferite denumiri printre care Râul Pruniște, Râul Valea Cireșului, Râul 
Calaboj, Râul Sămăroaga sau Râul Rădăoli.Pe cursul răului, amonte de localitatea Sauaieu este 
situat lacul de acumulare Sauaieu utilizat în special pentru piscicultură. 
 
Afluenți de stânga : 

 
Afluenți de dreapta:Varies. 
Pe cursul văii râului Gepiu, la o distanţă de 4 km, se află barajul Gepiu, cu o oglindă  a lacului în 
suprafaţă de 14 ha, lucrare realizată  prin grija primăriei locale şi efortul  localnicilor, în anul 
1965. Aici cresc multe specii de peşti, locul constituind  o atractivă  zonă de agreement  pentru  
localnici şi turişti.         
                      
                                     Clima 
 

Art .9  Din punct de vedere climatic, teritoriul comunei Gepiu face parte din climatul 
temperat continental-mediteranean cu veri relativ calduroase și ierni blande, cu un maximum al 
precipitațiilor la sfârșitul primăverii și începutul verii și un deficit de umiditate în lunile iulie, 
august și chiar septembrie. 

Condiţiile climaterice intermediare între clima continentală şi cea mediteraneană, cu 
temperaturi medii anuale de 10°-11° C şi precipitaţii cuprinse între 550-650 mm anual ce fac zona 
atractivă pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne şi oferă posibilităţi multiple industriei 

Valea 
Neagră

Orăscu
Valea 

Nesecată

Bicaci



prestărilor de servicii în domenii precum turismul, transportul, morărit, etc.Se remarcă diferenţieri 
de climat din cauza etajării pe zone de altitudine a reliefului. 

De asemenea se resimt deplasări ale maselor de aer dinspre Atlanticul de nord, mase de 
aer tropical-maritime dinspre Atlanticul meridional precum şi mase de aer tropical-continental din 
sud şi sud-est. Deplasarea acestor mase de aer imprimă vremii un caracter variabil. 

Temperatura medie este cuprinsă undeva, între 10,3° C(la Oradea) şi 10° C(la Gepiu). 
          În general, iernile sunt moderate, fără geruri puternice, datorită circulaţiei dinspre vest a 
maselor de aer şi a poziţiei adăpostite a regiunii faţă de invaziile aerului polar continental din nord 
şi nord-est. 
  
              Solul 
 
        Art .10    Reprezintă consecinţa acţiunii în timp a unui complex de factori naturali ca:roca, 
relieful, clima, vegetaţia şi fauna, apa freatică şi factorul antropic. 
        Pe lângă câmpuri mănoase  cu pământ fertil brun  pentru agricultură,  pe care se este aşezată 
localitatea Gepiu, este bine a se aminti de frumuseţea şi  bogăţia pădurilor de stejar şi salcâm 
crescute la marginea comunei, ce se întind  spre Miersig  şi Husăsău de Tinca, până  departe  către  
Ţara Beiuşului şi a Munţilor Apuseni. 
 Deoarece este o zonă de câmpie a glacisurilor, lipsesc depozitele nisipoase sau orizonturile 
pietrişurilor. 
Ponderea solurilor este a pământurilor bogate în : 

� humus – cernoziom levigat (pH=7,5-6%) 
� brun roşcat de pădure (pH=6-5%) 
� aluviuni fertile (pH=5-4%) 
� podzoluri (pH=5-4,5%) 

Pe raza comunei pământurile alcaline (păşunile) au nevoie de tratamente în fiecare an pentru 
stabilirea neutralităţii solului iar loessul ocupă o suprafaţă de 5% din cele 3,927 ha de teren. 
Calitatea solului este bună şi nu este influenţată de poluare chimică sau cu produse petroliere şi 
nici de depuneri de deşeuri. 
Resurse naturale 

Învelişul de soluri al comunei reflectă în mod fidel interacţiunea dintre factorii 
pedogenetici, antropici şi climatici rezultând structura solurilor. O importanţă deosebităo au de 
asemenea şidepozitede aluviunicare sunt utilizate mai ales în domeniul construcţiilor. În cadrul 
domeniului administrat de Primăria Gepiu nu sunt înregistrate exploataţiiale resurselor subsolului 
şi solului. 

Situată În Câmpia Crişurilor comuna Gepiu se bucură de un relief de câmpie joasă, 
mlăştinoasă cu sol alcătuit din argile prăfoase ce fac parte din categoria pământurilor bune de 
fundare, cu canale colectoare, două baraje de retenţie în Gepiu şi în Bicaci şi cu un lac de 
acumulare în Gepiu pe râul Gepiu. 

Resursele pe care se bazează potenţialul economic al comunei sunt: 

 
 



               
 
                                                      Vegetația și fauna 
 
 

Art .11     Având în vedere relieful comunei, clima şi hidrografia acesteia, vegetaţia este 
specifică acestor factori, terenurile fiind acoperite cu planteierbacee în general, în zona de luncă 
de o parte şi alta a văilor menţionate fiind prezente speciile iubitoare de apă în care şi pipirigul se 
evidențiază, iar pe dealuri specii de graminee şi leguminoase din vegetaţia spontană. Pe terenurile 
cultivate apar tot felul de buruieni ca mohorul, costreiul, pălămida, pirul, rapiţa, coada calului şi 
altele. 

Ca specii arboricole în zonele de luncă predomină salcia şi răchita, iar pădurea ce o deţine 
satul este dominată de specii de foioase: fag,stejar rosu, gorun, carpen, tei, alun, măceş însă 

întâlnim și conifer în pădurile de la o altitudine mai mare. 
 
Colinele uscate, terenurile stâncoase şi marginile pădurilor adăpostesc 
cimbrişorul-de-câmp (Taymus serpillum), plantă ce înmiresmează 
natura pe tot timpul verii, turta(Carlina acaulis), numită şi scaiete, 
poroinicul (Orchis morio) sau bujor, sânzâienele galbene (galium 
verum), năpraznica (Geranium robertianum), măcrişul de pădure 

(Oxalis acetosella) cunoscută şi ca trifoi acru, murul (Rubus fructicosus), muşchi de piatră 
(Centraria islandica), ciuboţica-cucului (Primula officinalis) sau anglicelul.  
     Cunoaşterea faunei din arealul comunei are o importanţă mare, întrucât reprezintă un fond 
cigenetic cu pondere atât în activitatea umană, cât şi în economie.Păstrarea echilibrului natural al 
faunei condiţionează însăşi echilibrul existenţei,cunoscut fiind faptul că distrugerea unor specii de 
animale duce la înmulţirea exagerată a altora care dăunează,în ultimă instanţă, activităţii umane. 
Distrugerea carnivorelor duce spre exemplu la înmulţirea rozătoarelor, care la rândul lor, 
afectează culturile agricole. 
Dintre animalele întalnite pot fi enumerate următoarele:lupul, vulpea, mistreţul (care produce 
pagube mari culturilor cerealiere), viezurele, cerbul, jderul de copac, şoarecele de pădure. 
               Dintre păsările ce trăiesc în pădure sunt mai cunoscute: mierla, privighetoarea, piţigoiul, 
cucul, uliul, ciocănitoarea, fazanul. 
               În ţinuturile cu vegetaţie ierboasă şi pe culturile agricole se întâlnesc 
rozătoarele(iepurele, şoarecele de camp, popândăul, hârciogul, nevastuica), dintre păsări: 
potârnichea, graurul, potârnichea.În comună se întâlneşte vrăbiuţa, guşterul, iar din primăvară 
până spre toamnă se pot vedea şi auzi harnicele rândunici şi tăcutele berze. 
 
 
 
 
                                                                Rangul comunei   
 
 Art.12 Potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, rangul localităţilor componente ale 
comunei Gepiu este: 

•    satul  Gepiu - rangul IV - sat reşedinţă de comună 
 

• satul Bicaci - rangul V - sat component al comunei 
 

 
 
 
 
 
 



                                                    CAPITOLUL IV 
                                        Scurt istoric al Comunei Gepiu 

 
Art .13   Primele date scrise ce atestă existenţa aşezării Gepiu vin din anul 1333, dar 

originile pornesc de la jumătatea secolului al XII-lea din vremea gepizilor de la care poartă şi 
numele. În anul 1398 localitatea este proprietatea lui Ianoș, fiul lui Teleghi, iar în anul 1466 se 
atestă existenţa unui număr de 175 de gospodării a căror proprietari erau în majoritate români şi în 
minoritate maghiari.  

În anul 1503 Vistiernicul Ştefan primeşte o donaţie în terenuri, în care este amintită şi 
localitatea Gepiu, localitate de frontieră în care funcţiona şi un punct vamal cu Ungaria.La 
sfârşitul secolului al XIX-lea teritoriul comunei figura ca proprietate a baronului Konyswalter 
Herman care şi-a construit propriul castel în localitatea Gepiu, castel dărâmat din temelii de 
locuitori în anul 1945. 

Între timp, în anul 1924 a luat fiinţă localitatea Gepiu Colonie prin împroprietărirea unor 
ţărani romani aduşi din satul Nimăieşti şi din părţile Borodului.Până în anul 1968 comuna Gepiu a 
fost independentă din punct de vedere administrativ – teritorial, dar prin reforma administrativă 
din acel an, localităţile comunei au fost trecute în componenţă comunei Cefa, judeţul Bihor.  

Anul 2001 dă posibilitatea populaţiei să-şi exprime dorinţa de revenire la forma de comună 
independentă, iar în 22 decembrie 2003 prin Legea nr. 586 este înfiinţată comuna Gepiu compusă 
din satele Gepiu(inclusiv Gepiu colonie) şi Bicaci. 

Parohiile din satele aparținătoare au fost un puternic centru românesc și ortodox iar 
biserica a fost acea mamă bună care a aparat legea romanească, nevoile și neamul, biserica având 
cărți românești încă din secolul al XVII lea, care sunt o dovadă că Gepiu și Bicaciu au fost vatra 
de lumină și trăire romanească și ortodoxă care nu s-a înclinat, dealungul atâtor veacuri de 
asuprire națională și religioasă. 

De remarcat în Comuna Gepiu este şi situl arheologic de la Bicaci, înregistrat în catalogul 
Monumentelor din Bihor sub denumirea de „Biserica turcilor”, sit datând din epoca medievală, 
secolele XI – XVI, şi care cuprinde aşezarea, biserica şi necropola construite în perioada amintită. 

Primii locuitori în vatră, au fost mineri din Munții Apuseni. Câteva familii au părăsit 
mineritul şi s-au ocupat de oierit, creşterea oilor, ca apoi treptat, pe măsură ce defrişau terenul 
tăind din păduri, au extins agricultura comunei.  

Biserica a fost deja un puternic centru de ortodoxie, care a aparat legea românească, 
nevoile şi neamul, dealungul celor aproape şapte sute de ani. Întotdeauna, între biserică şi şcoală a 
domnit o perfectă armonie, fapt ce a contribuit la menţinerea unitaţii de neam şi credinţă a 
locuitorilor. 

Primii locuitori îşi ridicaseră deja o frumoasă biserică din lemn, lucru confirmat în 1850, 
când pe locul acesteia s-a hotarât ridicarea noii biserici, motivat fiind numărul crescând al 
locuitorilor în vatră. 

Locuitorii comunei Gepiu, mai sunt pomeniţi de cronică, ca luând parte la alungarea 
turcilor, pe care i-au invins şi alungat pâna pe teritoriul localităţii Ateas. De remarcat, că, ulterior 
deşi sub stăpânirea iezuiților, a dualilor, locuitorii Parohiei Gepiu şi-au păstrat credinţa lor 
ortodoxă, neputând fi înfrânţi în convingerile lor creştine. Noua biserică ridicată în 1850, a fost 
acoperită cu şindrilă, iar zidurile construite din caramidă arsă.  

Arhitectural aceasta este o combinaţie între stilul gotic şi cel bizantin. În 1920, prin dania 
locuitorilor, biserica a fost acoperită cu tablă zincată. Vechea casă parohială a fost construită din 
pământ bătut şi acoperită cu şindrilă, iar după 1920, a fost acoperită cu ţiglă. 

Ulterior s-a reconstruit şi aceasta din caramidă arsă, iar mare parte a cheltuielilor au fost 
acoperite prin dania credincioşilor. Prin 1957, biserica a fost împrejmuită cu un gard de beton, iar 
în 1985 a fost împrejmuit şi cimitirul parohial, în mare masură tot din cheltuielile comunale decât 
din cele guvernamentale. 

Comuna Gepiu a înfiinţată în conformitate cu Legea 586/2003 prin reorganizarea 
administrativ-teritorială a comunei Cefa, fiind formată din satul Gepiu ca reşedinţă de comună 
(localitate de frontieră) şi satul Bicaci funcționând din 01.02.2004 iar în  urma alegerilor locale 
din iunie 2004 au fost alese organele deliberative-Consiliul Local  și executive- Primarul. 



CAPITOLUL V 
 

INFRASTRUCTURA 
 
                                                         Infrastructura de transport 
 

 Art .14   Sistemul de comunicaţie format dintr-o reţea de drumuri rutiere, dar şi o reţea 
feroviară, care asigură legătura comunei cu localităţile din regiune precum şi legătura între 
localităţile comunei. 

 
a) Circulaţia rutieră 

 
Principala cale de transport este rutieră: prin intermediul drumului de importanţă naţională 

DN 79 se face legătura cu municipiul Oradea şi municipiul Salonta şi drumul judeţean DJ 797 A 
care face legătura între Gepiu şi Bicaci până la Ianoşda, comuna Mădăras. DN 79 este drum 
modernizat bun pentru circulaţia de mare intensitate cu o platformă carosabilă de 7 m. 
 

 
Foto: DN 79 
 
  Astfel, pornind din Oradea, DN 79 trece prin comuna Nojorid situată la 12 km. distanţă de 
comuna Gepiu, străbate localitatea Gepiu, de la nord la sud, pe o distanţă de aproximativ 4 km., 
prin mijlocul localităţilor Gepiu Colonie şi Gepiu, şi trece mai departe, spre municipiul Salonta, 
prin comuna Cefa, mai precis prin localitatea Inand, situată la o distanţă de 5 km sud de Gepiu, şi 
prin comuna Mădăras situată la 20 km.  

Circulaţia către localitatea Bicaci se face prin intermediul drumului judeţean DJ 797 A în 
prezent asfaltat, fost drum comunal DC 94 Ianoşda - Bicaci, drum amenajat perpendicular de la 
DN 79 spre est, iar de la localitatea Bicaci spre satul Ianoşda(Comuna Mădăras) legătură este 
asigurată prin drumul comunal DC 94 (drumul Bicaciului). 
            Pe raza comunei există stații de autobuz/microbuz pentru transportul de 
persoane.Transportul de persoane este bine dezvoltat,în zonă fiind 2 operatori de transport iar 
frecventa curselor este la o jumătate de oră una de cealaltă. 
 

b) Circulaţia feroviară  
 
Totodată transportul persoanelor în comună este asigurat şi de calea ferată de legătură între 
municipiile Oradea şi Salonta, amenajată cu haltă pentru Gepiu, haltă aşezată la aproximativ 1,8 
km de localitate înspre sat Berechiu.  
 



 
 
 
 

Gara şi calea ferată care leagă Oradea de Arad  
folosinţă în anul 1924. 
 

c) Reţeaua stradală
• Drumuri judeţene 

-DJ 797 A Gepiu- Bicaci -drumul este asfaltat.
• Drumuri comunale 
• DC 24 Bicaci- Gepiu drum asfaltat

se intersectează cu DN 79 
-DC 88-drum asfaltat.(spre Halta Gepiu)
 - o mare parte din drumurile din comuna au fost a
administrația locală (fonduri europene si guvernamentale)
Străzile comunale sunt pietruite în întregime
 
 
 
                                                     

 
Art. 15 Localitatățile comunei  dispun de o re
localitatea Gepiu exista bazine de înmagazinare a apei potabile 
de canalizare si epurare a apelor uzate
este integral electrificată,dispune de re
internet. 

 
 

 

ă Oradea de Arad  şi mai departe spre Timişoara a fost dat

eaua stradală 

drumul este asfaltat. 

Gepiu drum asfaltat-face legatura intre Bicaci(capela catolica ) și Gepiu (cimitir)

(spre Halta Gepiu) 
o mare parte din drumurile din comuna au fost asfaltate cu ajutorul proiectelor depuse

 (fonduri europene si guvernamentale) 
zile comunale sunt pietruite în întregime. 

                         Infrastructura de utilităţi 

ile comunei  dispun de o rețea proprie de alimentare cu apa  potabila 
localitatea Gepiu exista bazine de înmagazinare a apei potabile și dispozitive de clorinare
de canalizare si epurare a apelor uzate precum și statia de epurare este în construc

,dispune de rețea de telefonie fixă și mobile dar si de retea de cablu TV si 

oara a fost dată în 

și Gepiu (cimitir)și 

rul proiectelor depuse de către 

ea proprie de alimentare cu apa  potabila 20 km .În 
i dispozitive de clorinare.Reteaua 

este în construcție,.Localitatea 
i mobile dar si de retea de cablu TV si 



                                                    
Popula

 
Art .16     Potrivit datelor privind recensamantul din 2
de Statistică comuna Gepiu are un numar de 
 
 
Tabel.1.1 Populaţie total stabilă
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Conform recensământului din anul 2012

locuitori,aceasta fiind în creștere fa
1.718 de locuitori. 

Pe întreg teritoriul discutat popula
Grafic 1.1.2 
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                                                    CAPITOLUL VI 
Populaţia comunei -  Date demografice 

 

r privind recensamantul din 2011 eliberate de către Institutului Na
 comuna Gepiu are un numar de 1.797 locuitori stabili, împărțiți astfel:

ie total stabilă 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

 
 

Grafic 1.1.1 Populaţie total stabilă 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

ului din anul 2012, populația comunei Gepiu se ridic
ștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraser

Pe întreg teritoriul discutat populaţia este multiculturală: români, maghiari 
Grafic 1.1.2 Componenţa etnică a comunei Gepiu 

GEPIU ANUL 2011 

COMUNA 
GEPIU 

Total  1797 

 Masculin  880 
 Feminin  917 

Gepiu Total  1208 
 Masculin  594 
 feminin  614 

Bicaci Total  589 
Masculin  286 

 feminin  303 

tre Institutului Național 
i astfel: 

 

ia comunei Gepiu se ridică la 1.797 
, când se înregistraseră 

: români, maghiari şi romi. 



 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

 

Grafic 1.1.3 Componenţa confesională a comunei Gepiu 
 

:  
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

 
 I.2.1 Repartizarea populaţieiactive  
 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Gepiu se ridică la 1.797 

locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 
1.718 de locuitori. 

 
 
 
 
 Structura populației pe grupe de vârstă : 
 
Tabel.1.2 Structura populaţiei pe grupe de varstă 

 
Grupe de vârstă  2007  2009  2011  2013 

0 - 4 ani  111  110  110  107 
5 – 9 ani  107  107  126  120 

10 – 14 ani  101  101  108  114 
15 – 19 ani  114  113  109  116 
20 – 24 ani  121  117  129  121 
25 – 29 ani  100  100  116  122 
30 – 34 ani  137  125  115  129 
35 – 39 ani  133  143  144  131 
40 – 44 ani  68  113  123  156 



45 – 49 ani  
50 – 54 ani  
55 – 59 ani  
60 – 64 ani  

65 – 69 ani  
70 – 74 ani  
75 – 79 ani  
80 – 84 ani  
Peste 84 ani  

Sursa
 
Evoluţia populaţiei din perspectiva grupelor de vârst
arată o scădere a populaţiei tinere, încadrându
populaţiei tinere, generată de scă
vârstă activă (15-60 de ani) cu cca. 2 procente 
cu vârste de peste 60 de ani. 
Un aspect important este că, în ultimii 3 ani, procentele popula
constante, deşi, din punct de vedere numeric se constat
 
           În tabelul 1.3 se poate observa num
parcursul perioadei de analiză2009
după care începe din nou să scadă

 

 
Gepiu 

Nr. Persoane 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistic

 
 

Grafic 1.2 Num
 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistic

82  85  87  
72  83  102  
72  85  76  
72  81  84  

91  80  73  
73  86  90  
71  58  51  
41  46  56  
26  30  31  

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

iei din perspectiva grupelor de vârstă între 2007-2013, pe baza datelor oficiale, 
iei tinere, încadrându-se în tendinţele naţionale şi europene. Sc
 de scăderea natalităţii, este acompaniată de creşterea popula

60 de ani) cu cca. 2 procente şi de creşterea cu 3 unităţi a procentului popula

, în ultimii 3 ani, procentele populaţiei pe grupe de vârst
i, din punct de vedere numeric se constată o diminuare a scăderii popula

În tabelul 1.3 se poate observa numărul de născuţi vii în Comuna Gepiu
ă2009-2013, acesta are o tendinţăoscilantă, creşte pân

 scadă. 

Tabel.1.3 Numărul de născuţi 

2009 2011 2013

24 16 

Statistică Bihor 

Grafic 1.2 Numărul de născuţi vii 

 de Statistică Bihor 

106 
98 
83 
83 

84 
79 
56 
40 
34 

2013, pe baza datelor oficiale, 
şi europene. Scăderea 
şterea populaţiei de 

i a procentului populaţiei 

iei pe grupe de vârstă se menţin 
derii populaţiei. 

Comuna Gepiu astfel pe 
şte până în anul 2011 

2013 

24 



 

Analizând tabelul 1.4, putem observa o cre
numărului de decese din anul 2013 cu cea din anul 2009.
 

 

 
 

Gepiu 
Nr.persoane 
 

Sursa: Direc

 

 
Sursa: Direc

 
  Sporul natural al comunei Gepiu : 
 
Pe parcursul perioadei de analiză
prag maxim  de 14.43 ‰, urmând ca în anul2011 s
final  o uşoară creştere în anul 2013.
 
           În ceea ce priveşte rata mortalit
tendinţă oscilantă,  în anul 2011 atingând un prag maxim de 14.45 ‰.

Tabel.1.5 Rata natalit
 
 

Anul 
 
 
 

Rata natalitatii

2009  14.43‰

Analizând tabelul 1.4, putem observa o creştere a deceselor în comuna Gepiu
rului de decese din anul 2013 cu cea din anul 2009. 

 
Tabel.1.4 Numărul de decese 

2009 2011 2013
24 25 

: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

 
 

Grafic 1.3 Numărul de decese 

: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

Sporul natural al comunei Gepiu :  

perioadei de analiză, rata natalităţii în comuna Gepiu, a înregistrat în anul 2009 un 
prag maxim  de 14.43 ‰, urmând ca în anul2011 să înregistreze o tendinţă descresc

tere în anul 2013. 

a mortalităţii, pe întreaga perioadă de analiză, aceasta a  manifestat o 
,  în anul 2011 atingând un prag maxim de 14.45 ‰. 

 
 
 

Tabel.1.5 Rata natalităţii şi rata mortalităţii 

 
Rata natalitatii 

 

 
 

 
 

 
Rata mortalitatii

14.43‰   14.43‰

comuna Gepiu prin compararea 

2013 
23 

 

ii în comuna Gepiu, a înregistrat în anul 2009 un 
ţă descrescătoare, iar în 

, aceasta a  manifestat o 

 
Rata mortalitatii 

14.43‰ 



2011  9.24‰   14.45‰ 
2013  13.49‰   12.92‰ 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

 
Sporul natural reprezintă diferența dintre rata generală a natalității și rata generală a 

mortalității în anul de referință. 
 

 
Tabel.1.6 Sporul natural 

 
 
Anul 

 
 

 
Sn= RN-RM 
 

2009  0‰ 
2011  -5.21‰ 
2013  0.57‰ 

 
 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

 
     Din tabelul 1.6 reiese faptul că rata mortalităţii pe parcursul anilor 2009 şi 2011 prezintă valori 
superioare ratei natalităţii, astfel încat pe tot parcursul perioadei analizate, sporul natural 
înregistrează valori pozitive, în timp ce pe tot parcursul anului 2011 rata mortalităţii  prezintă 
valori  inferioare ratei natalităţii, ceea ce denotă faptul că sporul natural înregistrează valori 
negative. 
 

Tabel.1.7.1 Repartizarea populaţiei 
 

POPULATIA 
STABILA  
TOTAL 

 
Populatia 

activa 
 

Populatia 
ocupata 

Populatia 
inactiva 

Somaj 

1797 646 604 1151 42 

MASCULIN 880 325 296 555 29 

FEMININ 917 321 308 596 13 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

 
Populaţia activă: 
 

Potrivit datelor statistice disponibile, pentru anul 2013, la nivelul teritoriului se înregistra 
un număr de 646 de persoane active – cuprinzând aici atât persoanele care desfăşurau o activitate 
economică retribuită, cât şi populaţia aflată în căutarea unui loc de muncă (salariaţii, muncitorii 
independenţi, dar şi şomerii sau tinerii în căutarea primului loc de muncă). 
 
            În ansamblu, din punct de vedere al repartizării populaţiei active, teritoriul comunei Gepiu, 
reflectă o situaţie generalizată pentru mediul rural din Romania cu o pondere majoritară şi 
semnificativă a populaţiei ocupate, predominând persoanele de sex masculin. 

 
Grafic 1.4.1.  Repartizarea populatiei-populaţia activă 



Sursa: Direc

 
Populatia inactivă: 
 

În ce priveşte populaţia inactiv
adultă sau care sunt în curs de formare elevii, femeile casnice, între
altă situaţie.  
            Din punct de vedere al repartiz
situaţie generalizată pentru mediul rural din Romania cu o pondere majoritar
pensionarilor, predominând popula

Grafic 1.4.2.  
 

repartizarea populaţiei pe categorii, astfel în total populatie active, persoanele ocupate 
înregistrează o valoare semnificativ
remarcă o valoare semnificativă a pensionarilor  de 438 persoane.
 
 
 
 

Tabel.1.7.2  
Categorie 

: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

ţia inactivă, aceasta cuprinde persoanele care nu au atins înc
 sau care sunt în curs de formare elevii, femeile casnice, întreţinute, pensionarii, persoane cu 

Din punct de vedere al repartizării populaţiei inactive, teritoriul comunei Gepiu, reflect
 pentru mediul rural din Romania cu o pondere majoritară ş

pensionarilor, predominând populaţia de sex feminin. 
 

Grafic 1.4.2.  Repartizarea populaţiei-populaţia inactivă 

iei pe categorii, astfel în total populatie active, persoanele ocupate 
 o valoare semnificativă de 604 persoane în timp ce în total popula

ă a pensionarilor  de 438 persoane. 

Tabel.1.7.2  Repartizarea populaţiei 
Total Masculin

 

, aceasta cuprinde persoanele care nu au atins încă vârsta 
inute, pensionarii, persoane cu 

iei inactive, teritoriul comunei Gepiu, reflectă o 
 pentru mediul rural din Romania cu o pondere majoritară şi semnificativă a 

 
 
 
 
 
 

Sursa: 

Direcţia 

Judeţeană 

de Statistică 

Bihor 

 
 
 
În tabelul de 
mai jos, este 

prezentată 
iei pe categorii, astfel în total populatie active, persoanele ocupate 

în timp ce în total populaţie inactivă, se 

Masculin Feminin 



Populaţia activă 646 325 321 

        - Persoane ocupate 604 296 308 

        - Şomeri în căutare de loc de muncă 25 17 8 

        - Şomeri în căutarea primului loc de        
muncă 

17 12 5 

Populaţia inactivă 1151 555 596 

         - Elevi/studenţi 261 138 123 

         - Pensionari 438 173 265 

         - Casnice 156 63 93 

         - Întreţinute de alte persoane 173 89 84 

         - Întreţinute de stat sau organizaţii 23 9 14 

- Întreşinute din alte surse 22 19 3 

         - Persoane cu altă situaţie economică 78 64 14 

TOTAL populaţie stabilă         1797                  880            917 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor 

 

Populatia la data de 01.01.2018  a fost de 1907 persoane comunicate prin ordin al prefectului pe 
baza datelor Instituțtului național de Statistitcă-Directia Județeană Bihor.  
 
 

CAPITOLUL VII 
 

                           Activităţi ale economiei practicate în comuna Gepiu 
 
Art 17 Analizând distribuţia numărului gospodăriilor pe sate, rezultatele sunt 

următoarele: Gepiu 609 gospodării ,Bicaci gospodării . În anul 2018v, comuna totaliza un număr 
de 913 gospodării .  
 

Ocupaţia  locuitorilor comunei Gepiu 
 
Art 18 Structura profesională a populaţiei reflectă atât ocupaţiile locuitorilor din această 

comună cât şi gradul de dezvoltare socio-culturală. Categoriile de ocupaţii în comună sunt 
agricultura, creşterea animalelor, apicultura, panificația, educaţia (profesori, învăţători, 
educatoare), cele din intreprinderile mici şi mijlocii (coafori, economişti, comercianţi, vânzători, 
tâmplari, zugravi, vopsitori, mecanici, mici meşteşugari, lucrători în industria ospitalieră), 
funcţionari publici, medici umani şi veterinari, asistenţi medicali, asistenţi personali. 

 
Art 19 Economia comunei Gepiu are un caracter predominant agricol. Ramura de bază a 

economiei o reprezintă agricultura, bazată pe cultivarea cerealelor, pomilor fructiferi, creşterea 
animalelor şi prelucrarea produselor agricole.O parte din cetățenii comunei au dat în arendă unor 
societăți comerciale de profil, terenurile pe care le detin in proprietate.Majoritatea societăților 
comerciale și asociatiilor familiale(intreprienderi individuale) au ca obiect de activitate 
producerea și comercializarea produselor agricole. 

 Fondul silvic corespunde unei suprafețe totale de 416,5575 ha pe care UAT Comuna 
Gepiu  o deține în proprietate.Astfel UAT Comuna Gepiu deține suprafața de  253,2 ha fond 
forestier situat pe teritoriul Comunei Dobreşti,jud.Bihor precum și a suprafeța de 163,3575 ha 
fond forestier proprietatea Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Gepiu compusă din: nr. 



cadastral 54707 înscris în CF nr.54707 Husasau de Tinca(86,30 ha),nr. cadastral 52463 înscris în 
CF nr.52463 Gepiu (20,1061 ha), nr. cadastral 60075 înscris în CF nr.60075 Nojorid (1,9871 ha), 
nr. cadastral 60301 înscris în CF nr.60301 Nojorid (50,0729 ha), nr. cadastral 60074 înscris în CF 
nr.60074 Nojorid (4,8914 ha)  .Toată suprafața( 416,5575 ha fond forestier)este administrată de 
către  Ocolului Silvic „Brătcuţa” RA cu sediul în Bratca nr.126 care este regie autonomă în 
subordinea consiliului Local al Comunei Gepiu. 

 
Art 20 Creşterea animalelor este a doua ramură importantă a agriculturii practicate în 

comună. În cercul localnicilor, sunt crescute în special păsări , ovine  şi porcine. O pondere mai 
puţin semnificativă o are creşterea bovinelor  şi familiile de albine . 

O ramură importantă a creşterii animalelor o reprezintă fermele de oi Aceste animale sunt 
crescute pentru laptele şi pentru carnea lor.În comună există o Asociație a crescătorilor de animale 
în care sunt înscrisi fermieri care detin diverse categorii de animale și care se ocupă de bunul mers 
al asociației prin organele sale de conducere.  

În ceea ce priveşte terenurile agricole, se poate constata o fărâmiţare a terenurilor agricole. 
 
 

 
                                    Sectorul de servicii  
 
 Art 21  

 Sectorul de servicii este unul mai vast, cuprinzând: o brutărie,  atelier de reparaţii auto 
Gepiu ,atelier de reparații auto Bicaci, atelier tâmplărie Gepiu, restaurante,moteluri,statie 
distribuție carburanti, unităţi comerciale.  
 Principalii agenți economici: 
� S.C AGRO SARA S.R.L-panificatie 
� S. C.VLASAR – moară de tip industrial 
� S.C AGENDA PRO S.R.L-peco,fast food si comert 
� S.C RETEHNO S.R.L-service-auto, 
� S.C LA SOSTA S.R.L-restaurant 
� S.C ORIZONT S.R.L-motel restaurant 
� S.C.TREI Z - fast food 
Pe lângă acestea mai sunt unități comerciale de tip ABC. 

 
CAPITOLUL VIII 

 
 

                        Partide politice 
 
 Art. 22  În comuna Gepiu îşi desfăşoară activitatea, filiale ale următoarelor partide 
politice: 

• Partidul Social Democrat (PSD ) 
• Partidul Naţional Liberal ( PNL ) 
• Uniunea Democrata  a Maghiarilor  din Romania ( UDMR – RMDSZ), 

 
 

CAPITOLUL IX 
Ocrotirea sănătății.  
 
Art 23 Populaţia comunei are acces la un cabinet medical în fiecare sat ,majoritatea 

populatiei fiind înscrisă la medicul de familie care deserveste cabinetele din ambele localități, 
clădirile aparţinând administraţiei publice locale. Pe lângă acestea există o  farmacie şi un cabinet 



stomatologic(clădiri proprietate privată a le titularilor) și un cabinet de  stomatologie (clădire 
aparţinând administraţiei publice locale). 

Personalul care asigură serviciile medicale la nivelul comunei este alcătuit din un medic 
specialist în medicina de familie, o asistentă şi 2 medici stomatologi. 

În localitatea gepiu a fost construit recent un cabinet medical individual pentru medicul de 
familie care se ridică la standardele impuse de legislatia în vigoare. 

În prezent în localitaea Gepiu este în construcție Centrul de permaneță Gepiu care va 
deservi atât locuitorii comunei cât si aii comunelor vecine. 

 
CAPITOLUL X 

Educația și învăţământul 
Art 24 
În domeniul educaţiei, în  satul Gepiu îşi desfăşoară activitatea o grădiniţă şi o şcoală cu 

clasele I-VIII, iar în Bicaci există o gradiniță și o şcoală primară (cu clasele I-IV). Instituţii de 
învăţământ liceal nu există la nivel de comună, copiii fac naveta în Municipiul Oradea sau 
Municipiul Salonta. 

Art.25  Comuna Gepiu dispune de trei cămine culturale în fiecare sat component, cu câte o 
capacitate de aproximativ  locuri,. Toate acestea au fost modernizare si dotare cu mobilier si 
aparatură tehnică. 

 
 

CAPITOLUL XI 
 
                                                Sportul și turism agrementul  
 
Art.26 În localitatea Gepiu există o Baza sportivă.În Gepiu ,Gepiu colonie și Bicaci există 

3 terenuri sintetice.  
Turismul de agrement exte practicat în jurul lacului de acumulare din localitatea Gepiu. 
 
Tradiții și obiceiuri  
Art.27 Tradiţiile și obiceiurile se păstrează şi în zilele noastre.  
Sunt păstrate obiceiurile de nuntă și de Crăciun. 
Se organizează baluri la diferite evenimente.Se organizează competiţii culturale, de 

exemplu cu ocazia zilei comunei.Se pastrează obiceiul de asarbatori ziua de iunie pentru a nu 
lucra pe hotar organizand-use slujba la biserica iar dupăa masa este propusa ca si zi de odihna.  

 
 
 

CAPITOLUL XI 
                                                       Viața spirituală 
Art.28 

  În fiecare sat există parohie și biserică pentru cultele existente: în Gepiu există parohia ortodoxă 
și biserica baptista(nouă).În Bicaciu, parohia și biserica ortodoxă și catolică iar  în Gepiu Colonie 
parohia și biserica ortodoxă. 
 
 

PAROHIA ORTODOXĂ ŞI BISERICA ROMÂNEASCĂ DIN GEPIU 
 

Biserica la început a fost acoperită  cu şindrilă ,este construită din cărămidă  arsă şi având o 
combinaţie  de stil gotic cu  cel bizantin.În anul 1920  a fost acoperită  cu tablă zincată.Iniţial a 
fost pictată cu icoane pe pânză aplicată de un pictor anonim. 

 
Parohia are cărţi  româneşti încă din secolul al XVII-lea , care sunt o dovadă că Gepiu a fost  o 

vatră de lumină şi traire ortodoxă  române                              
 



 
 

 
 

BISERICA ORTODOXĂ DIN GEPIU
 
 
 
În Gepiu –Colonie noua biseric

.Iniţiativa construirii acestei biserici a apar
acea vreme avea o asociaţie  agricol

 
Biserica este construită în form

fiind construiţi din bolţari de zgură
 

Pe lângă acestea mai există biserica ortodox
Bicaci. 
Pe întreg teritoriul comunei mai exist
culte.(ec.penticostali,baptisti,adventi

 
 
 

� Situl arheologic "Biserica turcilor"
 

 
 Sursa: Ministerul Culturii 

Direcţia Judeţeană pentru Cultura Bihor

  
 
 
                                          
                                        MONUMENTE COMEMORATIVE
 

 DIN GEPIU-COLONIE 

Colonie noua biserică cu Hramul Sf. Ierarh Nicolae a început a se zidi în anul 1993 
iativa construirii acestei biserici a aparţinut domnului Bunta Nicolae, fiu al s

ie  agricolă şi  o instalaţie  de făcut bolţari din zgură. 

 în formă de navă, având lungimea de 24 m şi lăţimea de 8,5 m, pere
ari de zgură, iar turnul  din carămidă plină. 

 acestea mai există biserica ortodoxă din satul Bicaci și Biserica catolic

întreg teritoriul comunei mai există case de rugaciuni ale altor 
culte.(ec.penticostali,baptisti,adventiști de ziua a 7-a). 

"Biserica turcilor" din localitatea Bicaci 

 

 pentru Cultura Bihor 

MONUMENTE COMEMORATIVE 

 cu Hramul Sf. Ierarh Nicolae a început a se zidi în anul 1993 
inut domnului Bunta Nicolae, fiu al satului, care la 

ăţimea de 8,5 m, pereţii 

i Biserica catolică din satul 

 case de rugaciuni ale altor 



Bisericile şi monumentele eroilor, 
  

 
 În memoria eroilor din Gepiu c
bombardamentelor asupra localităţ
1989, cu aprobarea  conducerii Comunei Cefa,nr. 2756
de lemn, donată de familia preotului Gheorghe Neme
 
Datorită anilor care au trecut, Troi
Monumentală  din marmură alb
Consiliul Comunal Gepiu cu nr. 794/4 iunie 2013, donat
Nemeş. 

 
                                              
                                                 

Art.29 Serviciile sociale la nivel de comun
organizaţii. Activităţile sectorului public sunt întregite de activit
după cum urmează:  
 - Asociația Smiles asigură
domiciliu) şi pentru de copii, precum 
sunt realizate cu ajutorul unui angajatilor
 - Asociația Smiles  prin Centrul de zi pentru copii 
de copii proveniti din grupuri sociale defavorizate. Scopul funda
diminuarea analfabetismului, accentul fiind pus pe înv
familii defavorizate pentru a obţine un nivel minim de cuno
   
                                                     
                                                 Patrimoniul comunei
                     Generalitati  
  

Art.30 Constituie patrimoniu al unitatii administrativ
care apartin domeniului public al unitatii administrativ
acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial. Administrarea
domeniului public si privat al comunei este atributul consiliului local. Hotararile privind
patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor

i monumentele eroilor, troiţă Gepiu 

În memoria eroilor din Gepiu căzuţi  în cele două războaie mondiale 
bombardamentelor asupra localităţii precum şi a tinerilor Eroi căzuţi în Revoluţ
1989, cu aprobarea  conducerii Comunei Cefa,nr. 2756- 20 Decembrie 1993, s

 de familia preotului Gheorghe Nemeş. 

 anilor care au trecut, Troiţa  s-a deteriorat şi a necesitat înlocuirea acesteia  cu o Cruce 
ă albă, spre a dăinui cât  mai mult.Aceasta s-a aprobat de c

Consiliul Comunal Gepiu cu nr. 794/4 iunie 2013, donată tot de familia părintelui Gheorghe 

                                              CAPITOLUL XII 
                                                 Servicii sociale 

la nivel de comună sunt organizate în cadrul mai multor institu
ile sectorului public sunt întregite de activităţile unor organiza

asigură masă şi bunuri necesare pentru  de vârstnici (cu tran
de copii, precum şi îngrijire la domiciliu pentru  de familii. Aceste servicii 

ngajatilor plătiți de fundaţie și a voluntarilor; 
prin Centrul de zi pentru copii asigură hrănirea şi educarea

din grupuri sociale defavorizate. Scopul fundaţiei este eliminarea sau 
diminuarea analfabetismului, accentul fiind pus pe învăţare; educarea copiilor de etnie rom

pentru a obţine un nivel minim de cunoştinţe. 

                                     CAPITOLUL XIII 
Patrimoniul comunei 

Constituie patrimoniu al unitatii administrativ-teritoriale bunurile mobile si imobile 
care apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, domeniului privat al
acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial. Administrarea
domeniului public si privat al comunei este atributul consiliului local. Hotararile privind
patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in

zboaie mondiale şi victimele 
i în Revoluţia din Decembrie 

20 Decembrie 1993, s-a ridicat o Troiţă 

i a necesitat înlocuirea acesteia  cu o Cruce 
a aprobat de către 

 tot de familia părintelui Gheorghe 

 sunt organizate în cadrul mai multor instituţii şi 
ile unor organizaţii non-profit, 

de vârstnici (cu transport la 
de familii. Aceste servicii 

i educarea zilnică a 15 
iei este eliminarea sau 
ilor de etnie romă și din 

teritoriale bunurile mobile si imobile 
teritoriale, domeniului privat al 

acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial. Administrarea 
domeniului public si privat al comunei este atributul consiliului local. Hotararile privind 

locali in 



bunurilor proprietate publica a comunei, precum si a serviciilor publice de interes local, 
in conditiile legii. Tot consiliul local hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea 
bunurilor proprietate privata a comunei. Toate bunurile apartinand unitatilor 
administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Cresterea sau diminuarea 
patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, in note explicative anexate la 
inventar. 

Domeniul public  
Art. 31 Apartin domeniului public de interes local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, 
sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public 
national. Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si 
insesizabile. Urmatoarele bunuri fac parte din domeniul public al comunei: drumurile 
comunale, vicinale si strazile; pietele publice, comerciale, targurile, oboarele si parcurile 
publice, precum si zonele de agrement; lacurile si plajele care nu sunt declarate de 
interes public national sau judetean; retelele de alimentare cu apa, canalizare, 
termoficare, statiile de tratare si epurare a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile si 
terenurile aferente; terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local 
si primaria, precum si institutiile publice de interes local; locuintele sociale; statuile si 
monumentele, daca nu au fost declarate de interes public national; bogatiile de orice 
natura ale subsolului, in stare de zacamant, daca nu au fost declarate de interes public 
national; terenurile cu destinatie forestiera, daca nu fac parte din domeniul privat al 
statului si daca nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de 
drept privat; cimitirele orasenesti si comunale. 

Domeniul privat  
Art.32 Domeniul privat al comunei este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat cele 
prevazute in domeniul public, intrate in proprietatea scesteia prin modalitatile 
prevazute de lege. Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de 
drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Donatiile si legatele cu sarcini pot fi 
acceptate numai cu aprobarea consiliului local, cu votul majoritatii consilierilor locali in 
functie. Schimbul de imobile din domeniul privat al comunei se face in conditiile legii, pe 
baza unui raport de evaluare, insusit de consiliul local. 
             Administrarea  
Art.33 Consiliul local hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat sa fie date in 
administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie 
inchiriate. Acesta hotaraste cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea 
bunurilor ce fac parte din domeniul privat, in conditiile legii. Vanzarea, concesionarea si 
inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii. In cazul in care 
consiliul local hotaraste vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unitatii 
administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna-credinta 
ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea terenului aferent 
constructiilor. Pretul de vanzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat 
de consiliul local. Proprietarii constructiilor sunt notificati in termen de 15 zile asupra 
hotararii consiliului local si isi pot exprima optiunea de cumparare in termen de 15 zile 
de la primirea notificarii. Consiliul local poate da in folosinta gratuita, pe termen limitat, 
bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata, persoanelor juridice fara scop 
lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor 
publice. 
 
Art. 34 Comuna are un inventar cuprinzând bunurile din domeniul public si privat al comunei, 
care este cuprins în Hotarârea nr.967/2002 a Guvernului României – anexa nr. 31 si in  Hotarârea 
nr.69/2011 a Guvernului României – anexa nr. 16.Acesta este completat prin Hotărâri ale 
Consiliului Local de reactualizare a inventarului bunurilor aparținând domeniului public si privat 
al comunei. 

Inventarul bunurilor comunei Gepiu se constituie într-o anexă la statut, care se 
actualizează periodic. 



 Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în note 
explicative anexate la inventar. 
  

Art.35 Bunurile aflate în proprietatea publică a comunei şi cele din proprietatea privată pot 
fi date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate 
în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice 
fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor 
publice. 
Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în 
proprietatea privată a comunei, în condiţiile legii. 
Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit prevederilor legale. 

 
                                           CAPITOLUL XIV 

                                  Acordarea titlului de cetățean de onoare 
 

Art.36 Titlul de "Cetatean de Onoare" se poate acorda, dupa caz, din initiativa: primarului; 
consilierilor locali; unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a comunei 
, pe baza unui tabel cuprinzand datele de identificare si domiciliul persoanelor, 
semnat de catre acestea. Acordarea titlului nu este conditionata de: cetatenie, 
nationalitate, varsta, domiciliu, sex, religie si apartenenta politica. Titlul se acorda: in 
timpul vietii celui in cauza; post-mortem. Sunt indreptatite sa fie propuse pentru 
acordarea titlului, categoriile de personalitati care se gasesc in una din situatiile stabilite 
de consiliul local prin hotarare. De asemenea prin hotarare sunt stabilite si persoanele 
care nu pot primi aceasta distinctie. Pentru acordarea titlului de "Cetatean de Onoare" 
se stabilesc urmatoarele categorii de criterii: criteriul relevantei domeniului in care 
performeaza; criteriul performantei; criteriul reprezentarii comunitatii locale; criteriul 
avantajului/avantajelor comunitatii locale. Propunerile pentru acordarea titlului de 
"Cetatean de Onoare" al comunei Gepiu se supun aprobarii Consiliului Local Gepiu. 
Acordarea titlului se va face in plenului Consiliului Local Gepiu. Insemnele care atesta 
calitatea de"Cetatean de Onoare" al comunei Gepiu sunt urmatoarele: Diploma de 
"Cetatean de Onoare"al comunei Gepiu, care se inmaneaza persoanei careia i s-a 
acordat titlul sau, dupa caz, reprezentantului acesteia, pe care este reprodusa stema 
comunei (daca este cazul), si care este semnata de Primarul comunei Gepiu ,  este trecut numele si 
prenumele persoanei,calitatea de Cetatean de onoare al comunei Gepiu, data acordarii acesteia, 
hotarareaConsiliului Local Gepiu prin care i s-a conferit titlul.  

Cetatenii carora li s-a acordat titlul de "Cetatean de Onoare" beneficiaza de anumite 
drepturi, stabilite prin hotarare a consiliului local.  

Titlul de "Cetatean de Onoare" se retrage in in situatii stabilite, deasemenea, 
 tot de consiliul local. Prevederile mai sus amintite se completeza cu cele 
stabilite in Regulamentul de conferire a titlului de "Cetatean de Onoare" al comunei 
Gepiu, adoptat de Consiliul Local Gepiu prin hotarare.A fost adoptată in acest sens HCL Gepiu  
nr.      din  
 

                                          CAPITOLUL XV 
 

Participarea cetățenilor la  viata comunei 
 
                            Referendum local 
 
 Art.37 Locuitorii comunei Gepiu sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum, 
asupra problemelor de interes deosebit din comuna Gepiu : 

• reîmpărţirea administrativ-teritorială a comunei 
• executarea unor lucrări deosebite, care necesită acordul populaţiei 

 
 



 
 Adunări cetățenești 
 
       Art.38 Cetăţenii comunei Gepiu pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate. 
 Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa 
acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. 
 Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului, 
datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta. 
 Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor 
familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi. 
 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. 
 Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
general al UAT. 

 
                                             CAPITOLUL XVI 

Înfrățirea comunei cu alte localități și relații de asociere 
 
 Art.39 Comuna Gepiu are dreptul să coopereze şi să se asocieze cu alte unități administrati 
teritoriale  formând asociații de dezvoltare intercomunitare ,cu personalitate juridică de drept 
privat.Comuna Gepiu are dreptul să coopereze şi să se asocieze cu alte unități administrati 
teritoriale  din străinătate  .Deasemenea poate adera la organizații   neguvernamentale şi  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. În acest sens prezentul articol va fi completat și cu 
prevederile art.89 din OUG nr.57/2019. 
În prezent Comuna Gepiu face parte din. 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Reosal 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Gepiu-Remetea 
 
            

                                            CAPITOLUL XVII 
                                                                    Stema  
 
 Art.40 (1) Potrivit prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.102/1992 privind stema tarii si 
sigiliul statului, „stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor se aproba de Guvern la 
propunerea consiliilor judetene sau, dupa caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei 
Nationale de Heraldica si Genealogie”. Considerata drept adevarata imagine a unei 
comunitati rurale, indiferent cat de mica sau cat de mare este aceasta, stema este 
blazonul si cartea de vizita a oamenilor ce convietuiesc pe meleagurile respective. 
Stema, ca fenomen heraldic, face legatura intre trecut, prezent si viitor, exprimand 
sintetic istoria zonei, aspiratiile, conservarea traditiei, preocuparile cotidiene, idealurile 
colectivitatilor umane respective. In aplicarea Legii nr. 102/1992, prin Hotararea 
Guvernului nr. 25/2003 s-a stabilit metodologia de elaborare, reproducere si folosire a 
stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor. Pana in acest moment comuna 
Gepiu nu are aprobată o stemă deși a fost demarată  procedura de adoptare a stemei nu a existant 
concordanță între propunerea cetățenilor și precizările Comisiei de Heraldică Județeană. 
         (2) Proiectul Stemei comunei se eliberează în mai multe variante care se supune dezbaterii şi 
consultării locuitorilor, în vederea propunerii celei mai reprezentative variante, după care consiliul 
local adoptă o hotărâre în acest sens ,cu avizul Comisiei de Heraldică Judeţeană, care după 
verificare transmite Guvernului spre aprobare.  
 (2) Stema aprobată poate fi reproduse pe firmele şi sigilile autorităţii administraţiei publice 
locale pe imprimatele acestora şi pe indicatoarele care marchează intrarea în localitate.Vor fi 
expuse pe frontispiciul clădirilor în care se află sediul autorităţii locale împreună cu stema 



localităţii aşezate în dreapta stemei ţării privind stemele din faţă şi dimensiunea lor va fi egală. Cu 
ocazia sărbătorilor legale şi în cazuri unor evenimente organizate în comună vor fi expuse 
drapelele ţării şi a altori ţări conform prevederilor legale.Cu aceste ocazii Eşarfa cu tricolor va fi 
purtată de primar în mod obligatoriu. 
 

                                            
                                          CAPITOLUL XVIII 

                  Atribuire denumiri străzi ,piețe sau obiective de interes public local 
 
            Art.41 Consiliul local atribuie sau schimbă,în condițiile legii,denumiri de străzi,de piețeși 
de orice alte obiective de interes public local. 
            Atribuirea sau schimbarea de denumiri se face de catre Consiliul Local Gepiu, prin 
hotarare, pentru parcuri, piete, oboare,  strazi, statii ale mijloacelor de 
transport in comun, precum si pentru obiective si institutii de interes local aflate in 
subordinea acestuia. Proiectele de hotarari ale Consiliului Local Gepiui, avand ca 
obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalitati ori evenimente istorice, 
politice, culturale sau de orice alta natura ori schimbarea unor astfel de denumiri vor 
putea fi adoptate numai dupa ce au fost analizate si avizate de Comisia de atribuire de 
denumiri a judetului Bihor. Hotararile consiliilor locale si ale consiliilor judetene adoptate 
fara solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri sunt nule de drept. Consiliul 
Local Gepiu, prin aparatul de specialitate al primarului comunei, asigura tinerea 
evidentei denumirii institutiilor si obiectivelor existente pe raza  comunei Gepiu . 
Denumirile propuse de catre Consiliul Local Gepiu in vederea avizarii de catre Comisia 
de atribuire de denumiri a judetului Bihor vor respecta: concordanta cu traditiile 
romanesti in domeniu, precum si cu specificul social-cultural si cu traditia istorica a 
judetului sau a localitatii, dupa caz; evitarea situatiilor confuze prin atribuirea unei 
denumiri ca urmare a existentei unui obiectiv similar cu aceeasi denumire; atribuirea 
unei denumiri formate din expresii indecente, ridicole ori transformate prin traducere 
sau in alt mod. 
                 

                                          CAPITOLUL XIX 
                                                        Bugetul comunei 
Generalitati  
Art.42  Consiliul local aproba, la propunerea primarului, cu votul majoritatii consilierilor locali in 
functie, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul 
de incheiere a exercitiului bugetar. Daca bugetul local nu poate fi adoptat dupa doua 
sedinte consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va 
desfasura pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget, dar nu 
mai tarziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I. 
Bugetul local  
Art.43 Veniturile bugetare locale se constituie din: venituri proprii (formate din: impozite, 
taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit); 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; subventii primite de la bugetul 
de stat si de la alte bugete; donatii si sponsorizari; sume primite de la Uniunea 
Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari. 
Reguli bugetare 
Art.44  Este interzisa efectuarea de plati direct din veniturile incasate, cu exceptia cazurilor in 
care legea prevede altfel. Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt 
determinate de autorizarile continute in legi speciale si in legile bugetare anuale. Nicio 
cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget si nici nu poate fi angajata si efectuata din aceste 
bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala. Nicio cheltuiala din 
fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si platita daca nu este aprobata, 
potrivit legii, si daca nu are prevederi bugetare si surse de finantare                                      
  



CAPITOLUL XX 
 

           Dispozitii finale 
 Publicare  
Art 45  Statutul comunei Gepiu va fi adus la cunostiinta locuitorilor comunei prin publicare pe 
pagina de internet a institutiei si va fi afisat la sediul primariei. 
Modificare  
Art. 46 Modificarea si actualizarea prezentului Statut se fac, in conditiile legii, prin hotarare 
adoptata de Consiliul Local Gepiu. 
 
Cadrul legal  
Prezentul Statut a fost intocmit cu respectarea urmatoarelor acte normative: 
1. Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.57/2019  privind Codul administrativ 
2. Ordonanta Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, modificata si completata; 
3. Legea nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului; 
4. Hotararea Guvernului nr.65/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, 
reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor; 
5. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata; 
6. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 
modificata si completata; 
7. Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, 
modificata si completata; 
11. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 
 
             
             
                  Gepiu la 16 iulie 2019 
 
 
 
 
 Presedinte de sedinta,                                              Contrasemneaza, 
             Mahaiduda Francisc                                           Secretar general UAT 
                                                                                         Iancu Ramona-Corina 
 


