STATUTUL COMUNEI PRISĂCANI, JUDEȚUL IAȘI

Articolul 1
(1) UAT Prisăcani, județul Iași este:
a) unitate administrativ-teritorială de bază din cadrul județului Iași, România;
b) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu;
c) subiect juridic de drept fiscal;
c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor
care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane
fizice sau juridice, în condițiile legii.
(2) UAT Prisăcani, județul Iași are sediul social la adresa: localitatea Prisăcani, strada
Principală, nr. 112, cod poștal: 707390, Județul: Iași, România, Tel./Fax: Tel: 0232-295858/
0232-295999, website: www.uat-prisacani.ro, e-mail: prisacani@is.e-adm.ro. UAT Prisăcani,
județul Iași are codul de înregistrare fiscală: 4540372.
(3) Însemnele specifice ale UAT Prisăcani, județul Iași sunt:
a) stema, cu modelul elaborat, cu descriere și semnificații, care urmează să fie aprobată prin
Hotărârea Guvernului.
(4) UAT Prisăcani, județul Iași nu are însemne specifice aprobate: steag, imn.
Articolul 2
(1) UAT Prisăcani, județul Iași este situată în partea sud-estică a judeţului Iaşi, la circa 30 km
de Municipiul Iaşi.
(2) UAT Prisăcani, județul Iași se delimitează din punct de vedere teritorial:
- la Nord - Comuna Țuțora,
- la Est - Râul Prut (Republica Moldova),
- la Sud - Comuna Grozesti,
- la Vest - Râul Jijia (Comunele Comarna și Costuleni.
(3) UAT Prisăcani, județul Iași are în componență un număr de 3 localități rurale, care sunt
amplasate în vecinătatea reședinței: Prisăcani (reședința de comună), Măcăreşti şi Moreni.
(4) UAT Prisăcani, județul Iași, potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional, cu modificările și completările ulterioare: satul reședință de
comună are rangul IV, iar satele componente ale comunei au rangul V. Trecerea localităţilor
de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea Consiliului Local, cu consultarea
populaţiei prin referendum şi a instituţiilor implicate.
(5) Planul Urbanistic General Prisăcani, județul Iași este aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local Prisăcani nr. 37 din 29.04.2016.
(6) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului pe
fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul
statut.
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Articolul 3
(1) UAT Prisăcani, județul Iași se află în extremitatea de est a județului Iași, la granița
cu raionul Ungheni din Republica Moldova, pe malul drept al Prutului și pe cel stâng al Jijiei.
(2) Pe teritoriul Comunei Prisăcani, județul Iași se regăsesc o floră și faună, în funcție de
relieful zonei, foarte diverse care cuprind numeroase și diferite specii.
(3) UAT Prisăcani, județul Iași dispune de soluri în funcție de variaţiile condiţiilor climatice,
desfăşurarea pe verticală a reliefului, etc.
(4) Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de pe raza teritorială a Comunei Prisăcani,
județul Iași se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut.
Articolul 4
(1) UAT Prisăcani din județul Iași a fost organizată prin Legea nr.2 din 16 februarie 1968
privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, republicată
(publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 27 iulie 1981), cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Comuna Prisăcani, județul Iași, alcatuită din satele Prisăcani, Măcăreşti şi Moreni, are o
bogată istorie ce merge în urmă cu sute de ani.
(3) Evoluția istorică a comunei Prisăcani se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut.
Articolul 5
(1) Populația Comunei Prisăcani număra 3.254 de locuitori, conform recensământului efectuat
în 2011. La 01.01.2021 populația se ridica la 5825 locuitori.
(2) Componența și structura populației UAT, defalcate inclusiv pe localități componente, se
regăsește în anexa nr. 5 prezentul statut.
(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea
respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor
maternă în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate.

Articolul 6
(1) Autoritățile administrației publice locale sunt:
a) Consiliul Local al comunei Prisăcani, județul Iași - autoritate deliberativă de la nivelul
UAT Prisăcani. Consiliul Local al comunei Prisăcani este format din 13 membri;
b) primarul Comunei Prisăcani, ca autoritate executivă;
c) La nivelul UAT, Consiliul Local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind Moscu Ionel.
(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea:
- 5 consilieri Partidul Social Democrat - PSD,
- 4 consilieri Partidul Național Liberal - PNL,
- 2 consilieri Partidul Mișcarea Populară - PMP,
- 2 consilieri Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - ALDE.
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(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Prisăcani, județul Iași s-a constatat prin Ordinul
prefectului județului Iași , nr. 292 din 23.10.2020.
(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali,
precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr.
6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz.
Articolul 7
(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean
de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru UAT Prisăcani, județul Iași.
(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a
Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru UAT Prisăcani, județul Iași.
(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și
retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura
aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a comunei Prisăcani, județul
Iași se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut.
(4) Un număr de 8 veterani de razboi ai comunei au obținut titlul de ''Cetățean de onoare al
Comunei Prisăcani, județul Iași'', prin Hotărârea Consiliului Local Prisăcani, nr. 46 din
27.05.2016: Macarie Al. Gheorghe, Teleman Ghe. Ioan și Bourianu Ghe. Constantin din satul
Macaresti, com. Prisacani, judetul Iasi, Paduraru Ghe. Constantin și Coada-Galbena S. Matei
din satul Moreni, com. Prisacani, judetul Iasi, Garnet I. Petru, Diaconu N. Petru, Lupu Ghe.
Mihai din satul Prisacani, com. Prisacani, județul Iași. Prin Hotărârea Consiliului Local
Prisăcani, nr. 38 din 25.07.2014 s-a acordat titlul de ”Cetățean de onoare al Comunei
Prisăcani, județul Iași” domnului profesor Boris Craciun. În 24 august 2014 a fost acordat
titlul de ”Cetățean de onoare al Comunei Prisăcani, județul Iași” domnului profesor, doctor
în filologie, editor, actor, Dumitru V. Marin. Prin Hotărârea Consiliului Local Prisăcani, nr.
97 din 25.10.2019 s-a acordat titlul de ,,Cetățean de onoare al comunei Prisăcani, județul
Iași’’d-lor Burlacu Maricel și Craciun Ioan.

Articolul 8
(1) Raza teritorială a UAT Prisăcani, județul Iași este tranzitată de rețeaua de transport,
potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Rețeaua rutieră de transport este formată, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din
drumuri de interes național, județean și drumuri de interes local, astfel cum sunt prezentate în
anexa nr. 8.a la prezentul statut.
(3) UAT Prisăcani, județul Iași este străbătută de șoseaua județeană DJ249, care o leagă spre
nord-vest de Țuțora, Ungheni și Victoria (unde se termină în DN24) și spre sud-est
de Grozești și Gorban (unde se termină în DN28). Din acest drum, la Moreni se ramifică
șoseaua județeană DJ249B, care duce spre vest la Comarna (unde se termină în DN28).

Statutul comunei Prisăcani, județul Iași

3

(4) UAT Prisăcani, județul Iași nu dispune de rețea de căi ferate, rețea de căi navigabile
interioare și porturi, rețea de aeroporturi, rețea de transport combinat.

Articolul 9
(1) Rețeaua școlară de la nivelul UAT Prisăcani, județul Iași potrivit Legii educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de
învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate.
(2) Pe raza teritorială a UAT Prisăcani, județul Iași își desfășoară activitatea un număr total de
7 unități de învățământ de stat preuniversitar. Învatamantul este asigurat intr-un numar de 4
școli și 3 grădinițe, unde cei peste 350 de elevi își desfășoară activitatea sub îndrumarea a
unui număr de 35 cadre didactice.
(3) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) sunt prezentate în
anexa nr. 9 la prezentul statut.
(4) UAT Prisăcani susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1)
potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.
Articolul 10
(1) Pe raza teritorială a UAT Prisăcani, județul Iași se organizează manifestări culturale sau
alte manifestări menite să mobilizeze cetățenii comunei la activități culturale diverse.
(2) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale se
regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut.
(3) UAT Prisăcani, județul Iași participă, când este cazul, la finanțarea manifestărilor culturale
de la bugetele locale, din venituri proprii (Consiliul Local Prisăcani), fonduri externe
rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit legii, și de la Consiliul
Județean Iași.
Articolul 11
(1) Pe raza teritorială a UAT Prisăcani, județul Iași activează: 2 Dispensare Medicale cu 2
Cabinete Medicale Individuale - medicină de familie, 2 Cabinete individuale stomatologice, 1
Farmacie - punct de lucru a unei firme din Iași, 1 Cabinet de medicină veterinară.
(2) UAT Prisăcani, județul Iași participă, când este cazul, la finanțarea activităților de
asistență de sănătate publică de la bugetul local, din venituri proprii, potrivit legii.
(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin cabinete medicale ambulatorii
ale medicilor din comuna Prisăcani, județul Iași.
(4) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt
prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.
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Articolul 12
(1) Pe raza teritorială a UAT Prisăcani, județul Iași se asigură servicii sociale definite potrivit
art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) UAT Prisăcani, județul Iași are constituit Compartimentul de Asistență Socială cu un post
de Consilier asistență socială și cu doi Asistenți comunitari.
(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de UAT Prisăcani, județul Iași se regăsește în
anexa nr. 9 la prezentul statut.
Articolul 13
Pe raza teritorială a UAT Prisăcani, județul Iași nu își desfășoară activitatea instituții de presă
în domeniul presei scrise, media on-line și/sau, după caz, media audiovizual.
Articolul 14
(1) Pe raza teritorială a UAT Prisăcani, județul Iași există terenuri de activități sportive,
înființate în satele Moreni și Macaresti, parcuri de joacă pentru copii în satele Moreni,
Macaresti, și zona de petrecere timp liber și fitness in aer liber, în satul Prisăcani cu acces
free- wirelles. De asemenea, activează AS Prutul Prisăcani, Iași, care poate găzdui evenimente
sportive de nivel local pentru multiple discipline sportive.
(2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 9 prezentul
statut.

Articolul 15
(1) Pe raza teritorială a UAT Prisăcani, județul Iași sunt înregistrate 174 de agenți economici
cu diferite domenii de activitate
(2) Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul
secundar și terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut.

Articolul 16
(1) Patrimoniul UAT Prisăcani, județul Iași este compus din bunurile mobile și imobile care
aparțin domeniului public și domeniului privat al UAT Prisăcani, județul Iași, precum și din
totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial.
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Prisăcani, județul Iași este întocmit și
atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.354 din 27 decembrie 2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Iaşi, publicat în MO nr. 326 din 16 mai 2002, și în conformitate cu prevederile art.
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289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Prisăcani, județul Iași este
întocmit și atestat prin Hotărârea Consiliului Local, nr. 20/06.08.1999, cu modificările și
completările ulterioare.
(4) Actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în
administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă
Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor se efectueaza prin Hotărârea Guvernului nr. 981 din 15 septembrie 2021 privind
actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil ca urmare a reevaluării, trecerea unor
construcții, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin
Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat
al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz, și pentru
actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu datele de identificare
prevăzute în anexa nr. 1. Publicat în Monitorul Oficial, nr. 903 din 21 septembrie 2021.
(5) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Prisăcani, județul Iași se actualizează ori
de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a UAT
Prisăcani, în secțiunea dedicată acestui statut (https://www.uat-prisacani.ro).
(6) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Prisăcani, județul Iași se găsește în anexa
nr. 11 la prezentul statut.

Articolul 17
Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul UAT Prisăcani, județul Iași sunt,
după caz:
a) serviciul public de alimentare apă și canalizare este furnizat de Societatea ApaVital S.A.,
care asigură furnizarea continuă a serviciilor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare către
toţi consumatorii respectând, cu rigurozitate, indicatorii de calitate şi eficienţă.
b) serviciul public de salubrizare, furnizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubritate Iași (A.D.I.S. Iași) pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul
Iași pe raza de competentă a unităților administrativ-teritoriale partenere;
c) comuna Prisăcani, județul Iași este alimentată cu energie electrică din Sistemul Energetic
Național. Alimentarea cu energie electrică (inclusiv rețea de iluminat stradal) este existentă în
satele Prisăcani, Moreni și Măcărești.
d) Comuna Prisăcani, județul Iași este racordată la sistemul Național de Telecomuncații.
Reţelele de comunicaţii sunt Romtelecom, Vodafone, Orange, RDS&RCS.
e) Accesul la internet este asigurat în comuna Prisăcani. Totodată, se deruleaza proiectul cu
titlul „Realizarea infrastructurii de broadband în zonele albe NGA din județul Iași”, Cod
MySMIS 126951, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2 „Tehnologia Informației și
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Acțiunea 2.1.1.
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„Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet”, Obiectiv specific 2.1.
„Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză”, in
baza Contractului de finantare nr. 22/211/13.06.2019, semnat cu Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale – în calitate de de Organism Intermediar pentru Programul
Operațional Competitivitate 2014-2020, pe perioada 13.06.2019 – 12.06.2022.
Articolul 18
Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a UAT Prisăcani, județul Iași
sunt furnizate de Delgaz Grid S.A.. Alimentarea cu energie electrică (inclusiv rețea de
iluminat stradal) este existentă în satele Prisăcani, Moreni, Măcărești.
Articolul 19
În prezent în comuna Prisăcani, județul Iași nu există sistem de distribuţie gaze naturale.
Alimentarea cu căldură a locuinţelor şi a clădirilor de utilitate publică din comuna Prisăcani,
județul Iași se face utilizând sobe cu combustibil solid (lemne) şi într-o proportie mica
centrale termice pe combustibil solid (lemne).
Articolul 20
(1) Serviciul public de administrare a domeniului public al UAT Prisăcani, județul Iași este
asigurat de către primărie.
(2) Asigurarea liniștii și ordinii publice în cadrul comunității locale reprezintă atribuții
principale ale Primarului și Consiliului Local, fiind asigurate prin intermediul Postului local
de Poliție Prisăcani, care prezintă Consiliului Local informări și rapoarte cu privire la
problemele generale și măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea situației în acest domeniu.

Articolul 21
(1) UAT Prisăcani, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective de interes
public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea sa, cu
respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea
de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca
denumire a unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice
altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai
după ce au fost analizate și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană, respectiv a
municipiului București, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003,
cu modificările și completările ulterioare.
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(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face
prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu
administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 22
(1) UAT Prisăcani, județul Iași are intenția să realizeze un cadru de cooperare sau asociere cu
organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice,
organizații de tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează
dezvoltarea comunității.
(2) UAT Prisăcani, județul Iași acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu
caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de
dezvoltare a unității administrativ- teritoriale.
(3) UAT Prisăcani, județul Iași poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în
baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară
activitatea pe raza teritorială a UAT se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.
Articolul 23
(1) Pe teritoriul UAT Prisăcani, județul Iași își desfășoară activitatea 4 partide politice sau
organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice
nr. 14/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în UAT Prisăcani se găsește în
anexa nr. 12 la prezentul statut.
Articolul 24
(1)Pe teritoriul UAT Prisăcani, județul Iași nu își desfășoară activitatea organizații sindicale
(2) Pe teritoriul UAT Prisăcani, județul Iași își desfășoară activitatea 9 asociații profesionale.
(3) Lista asociațiilor profesionale, care își desfășoară activitatea în UAT Prisăcani, județul
Iași se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.
Articolul 25
(1) În UAT Prisăcani, județul Iași își desfășoară activitatea următoarele culte religioase:
Ortodox, Penticostal, alte minorități religioase.
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(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se
regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.

Articolul 26
Populația din UAT Prisăcani, județul Iași este consultată și participă la dezbaterea
problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel:
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;
b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere
și/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz;
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;
d) prin participarea la ședințele consiliului local sau județean, după caz;
e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de
organizare și funcționare al Consiliului Local.
Articolul 27
(1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a
acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și
desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale
comunei ori numai în unele dintre acestea.

Articolul 28
UAT Prisăcani, județul Iași, când este cazul, se asociază sau cooperează, cu persoane
juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și
realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu
respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare.
Articolul 29
(1) UAT Prisăcani, județul Iași, când este oportun, aderă la asociații naționale și internaționale
ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de UAT se regăsește
în anexa nr. 13 la prezentul statut.
Articolul 30
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Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local,
prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală,
istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut.

Articolul 31
Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr.
Articolul 32
Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului UAT Prisăcani, județul Iași sau a
anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative.
Articolul 33
Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură
juridică.
Articolul 34
Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 33 se actualizează, în
funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora,
cel puțin o dată pe an.
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Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei unității administrativ-teritoriale:
UAT Prisăcani, județul Iași are identificat modelul Stemei comunei, cu descriere și
semnificații, care urmează să fie aprobată prin Hotărârea Guvernului.
Descrierea stemei

- scut antic având, în câmp roşu, o albină de aur înconjurată de trei stupi din
acelaşi metal (2x1);
- un şef undat, negru, încărcat cu trei lacrimi de argint şi bordat de un filet
din acelaşi metal.
- scutul este trimbrat de o coroană murală, de argint, cu un turn crenelat.
Semnificațiile elementelor însumate

Albina şi stupii alcătuiesc „stema vorbitoare” a comunei Prisăcani, fiind o transpunere
heraldică directă a denumirii acesteia („o prisacă”).
Elementele componente evocă o veche îndeletnicire a localnicilor, comuna aflându-se, în
trecut, în principala zonă apicolă a Moldovei, din vechea Branişte domnească. Cei trei stupi
arată şi faptul că această comună este compusă din trei sate. Lacrimile, aşezate în câmpul
negru undat, amintesc de vicisitudinile istoriei, care au făcut ca râul Prut, de-a lungul căruia
se află amplasată comuna Prisăcani, județul Iași, să devină graniţă între români.
Coroana murală cu un singur turn semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Anexa nr. 1.b la statut
Descrierea și semnificațiile însumate ale modelului steagului, precum și modalitățile de
utilizare, conform prevederilor legale:
UAT Prisăcani, județul Iași nu are identificat modelul Steagului comunei.

Anexa nr. 1.c la statut
Titlul, textul și muzica Imnului, precum și modalitățile de utilizare, conform prevederilor
legale.
UAT Prisăcani, județul Iași nu are identificat Imnul comunei.
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Prezentarea grafică și descriptivă a suprafeței comunei Prisăcani, județul Iași.
Comuna Prisăcani, județul Iași, România se află în extremitatea de est a județului, la granița
cu raionul Ungheni din Republica Moldova, pe malul drept al Prutului și pe cel stâng al Jijiei.

Județul Iași pe harta României

Comuna Prisăcani pe harta județului Iași

UAT Prisăcani, județul Iași este formată din satele: Prisăcani, Măcărești, Moreni și are o
suprafață de 5991,60 ha.
Intravilanul comunei are suprafața de 615 ha, iar extravilanul are o suprafașă de 5376,60
ha, fiind repartizat în felul următor:
Nr.
Categorie Teren
Suprafața
Crt.
(ha)
1
Teren arabil
2930,11
2
Agricol
4398,36
3
Neagricol
1593,24
Delimitarea intravilanului comunei, evidența proprietăților și a folosinței terenurilor,
disciplina și modul de amplasare a construcțiilor se stabilesc prin Planul Urbanistic General
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Prisăcani, județul Iași este aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Prisăcani nr. 37 din
29.04.2016.
Prin Hotărârea Consiliului Local, nr. 109 din 16.12.2016 a fost aprobat noul
proiect ,,Actualizare Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism al
Comunei Prisăcani, judetul Iași’’.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 3 din 23.01.2019 privind constituirea culoarului de
frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat pe raza comunei Prisacani, judeţul Iaşi
pentru anul 2019 a fost stabilită fâșia de teren situată de o parte și de alta a frontierei de stat,
în baza acordurilor și convențiilor de frontieră încheiate de România cu organele Republicii
Moldova în scopul evidențierii, vizibilității și protejarii semnelor de frontieră. Au fost
amenajate următoarele porți de acces:
a. pe zona loc.Moreni
b. pe zona loc.Prisacani.
c. pe zona loc.Macaresti.
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Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității administrativ-teritoriale
Comuna Prisăcani, județul Iași este situată în partea de sud-est a județului Iași și este
amplasată între văi, la est fiind valea Prutului, iar la vest valea Jijiei.
I. Hidrografia
UAT Prisăcani, județul Iași are reteaua hidrografică reprezentată de principalele ape care
străbat teritoriul: Prutul şi Jijia. Pe întreaga întindere a comunei există şi iazuri antropice,
create tocmai pentru a stoca excesul de apă necesar în perioadele secetoase şi pentru a evita
inundațiile.
Condițiile climatice sunt de tip temperat-continentale, caracterizate prin veri calde, cu
posibile perioade de secetă şi ierni reci. Temperatura medie anuală este de 9º-10ºC.
Precipitațiile cele mai abundente sunt înregistrate primăvara şi vara.
II. Flora zonei este reprezentată de vegetația naturală, care este cea specifică silvostepei și
este reprezentată prin pâlcuri de pădure şi pajişti, puternic transformate şi modificate antropic.
Vegetaţia naturală este reprezentată prin elemente ce aparţin silvostepei şi pădurilor de
foioase. Clasa silvostepei se poate împărţi în:
- zona silvostepică cu vegetaţie specifică: Festuca vallesiaca (păiuş), F. pratense (păiuşul de
livadă), Poa bulbosa, Artemsia austriaca, Cynodon dactilon (pirul gros), Agrpyron cristatu
(pir), Stipa capillata, S. joannis.
- zona de stepă.
- zone umede şi de luncă unde predominant întâlnim Populus alba (plopul alb), nigra (negru),
Salix fragilis (salcie), Alnus glutions (arin negru) şi ierburi.
III. Fauna zonei este bogată şi variată fiind caracteristică fiecărei forme de relief. De
asemenea, fauna este specifică învelişului vegetal, putându-se deosebi o faună caracteristică
pădurilor, silvostepei, stepei și luncilor, precum și o faună acvatică. În zonă întâlnim
amfibieni, reptile, păsări şi mamifere. Râul Prut se remarcă printr-o bogată ihtiofaună
reprezentată prin: crap, caras argintiu, rosioara, salau, biban, etc. În timpul migrației apar și
alte specii, cum ar fi: morunasul, scobarul, sabita si porcusorul. În bălțile neamenajate ale
Prutului trăiesc specii cum sunt: caracuda, linul, obletul si foarte rar poate fi pescuita si cega
(Acipenser ruthenus)
IV. Soluri
UAT Prisăcani, județul Iași dispune relief care se caracterizează prin prezența teraselor şi a
platourilor netede, cu versanți puțin înclinați. Solurile fac carte din categoria cernoziomurilor
caracterizate de un grad de fertilitate ridicat. Pe acestea se cultivă cereale și plante
leguminoase.
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Datele privind înființarea UAT Prisăcani, județul Iași,
prima atestare documentară, precum și evoluția istorică
Denumirea comunei vine de la toponimicul Prisaca, având în vedere faptul că în jurul
anului 1800 mitropolitul Moldovei Veniamin Costache, deţinea aici o Prisaca de stupi.
(1) În anul 1864, sub domnia lui Alexandru I. Cuza s-a procedat la reorganizarea
administrativă a ţării. Adunarea a adoptat Legea comunală, prin care se instituiau comunele
urbane şi rurale a căror administrare se făcea de către un primar şi un consiliul comunal,
precum şi Legea pentru înfinţarea consiliilor judeţene. Cu acestă ocazie se menţine numărul şi
circumscripţiile lor anterioare, ţinuturile căpătând ca şi în Muntenia, numele de judeţe.
Împărţirea administrativă a ţării a suferit în mod continuu schimbări faţă de cea din anul 1864.
(2) prin Legea nr. 1205 din 25.07.1875 s-a încuviinţat întocmirea comunelor din toată ţara
după tabelul general prezentat de Guvern şi după modificările propuse şi anexate la acea lege.
Prin Decretul nr. 3332 publicat în Monitorul Oficial nr. 169 din 1.11.1892 a fost aprobat
tabelul general prin care s-au fixat circumscripţiile teritoriale, denumirile şi reşedinţele celor
227 de plăşi în care erau împărţite judeţele ţării. Judeţul Iaşi avea 7 plăşi şi 44 de comune, dar,
prin Decretul nr. 2581 din Monitorul Oficialnr. 129 din 11.09.1911, numărul plăşilor se
reduce la 5.
(3) Prin Legea administrativă din anul 1925, teritoriul României se împarte în 68 de judeţe,
plus judeţele Caraş - Severin şi Timiş - Torontal. Pe teritoriul regiunii Iaşi a fost declarat ca
municipiu, oraşul Iaşi. Judeţul Iaşi avea 5 plăşi şi 76 de comune.
Prin Decizia Ministerului de Interne publicată în Monitorul Oficial nr. 255 din 31.10.1932,
judeţul Iaşi înglobează 72 de comune.
(4) Prima lege privind structura şi atribuţiile aparatului de stat în timpurile moderne - domnia
lui Al. I.Cuza - este Legea Comunală din anul 1864.
(5) în anul 1874 a fost publicată Legea nr. 747 pentru modificarea legii comunale. Prin
aceasta, consiliul comunal se compunea din 9 - 17 consilieri, aleşi pe colegii, I, II şi III, în
funcţie de impozitul pe care-l plăteau faţă de stat.
(6) În Monitorul Oficial nr. 58 din 15.06.1886 a fost publicată legea nr. 1974 pentru alegerea
consiliilor comunale, care cuprindea condiţiile pe care trebuia să le îndeplinească alegătorii
comunali (naţionalitatea, să aibă vârsta de 21 de ani şi să plătească o dare către stat), precum
şi gruparea alegătorilor în două colegii.
(7) În anul 1892, prin Legea pentru organizarea autorităţilor administrative exterioare,
dependente de Ministerul de Interne şi fixarea circumscripţiilor administrative se precizează
că teritoriul regatului român se împarte în judeţe, judeţele în plăşi, iar plăşile în comune.
Numai judeţele şi comunele aveau personalitate juridică. Se menţin ca neatinse în
circumscripţiile lor teritoriale la acea dată comunele şi judeţele, ca reşedinţă şi denumire.
Administraţia judeţului era condusă de un prefect, plasa de un subprefect, iar comuna de un
primar.
(8) În anul 1894 a fost publicată legea pentru organizarea comunelor urbane. Conform
acesteia, consiliul comunal al unei comune era format din 9 - 31 consilieri, iar pe lângă primar
se mai alegeau 1 - 2 ajutoare de primar.
(9) În anul 1904 a fost publicată Legea pentru organizarea comunelor rurale. Comuna era
persoană juridică compusă din mai multe sate sau cătune şi trebuia să aibă cel puţin 200 de
Statutul comunei Prisăcani, județul Iași

15

contribuabili. Ea era administrată de un consiliu comunal compus din 9 - 11 consilieri. Prin
această lege se instituie sfatul sătesc şi un delegat al său. Sfatul satului se compunea din 5
membri aleşi pe 4 ani de alegătorii pentru consiliul comunal, care deliberau asupra tuturor
problemelor privind: şcoala, biserica, sănătatea publică, drumuri, pază, fixarea vetrei satului,
ş.a. Consiliul comunal era dator să se pronunţe în termen de 15 zile asupra încheierii sfatului
sătesc. Delegatul satului apăra interesele acestuia şi susţinea înaintea consiliului comunal
încheierile sfatului sătesc. Primarul avea un ajutor ales dintre membrii consiliului comunal. În
afară de secretar, comuna mai avea un agent sanitar, moaşă, jandarm, revizor de vite, picher,
cantonier, împărţitor poştal şi perceptor.
(10) În anul 1929 a fost publicată legea pentru organizarea administraţiei locale, prin care se
abroga practic Legea din 14.06.1925.
(11) În anul 1934 s-a publicat legea nr. 654 pentru modificarea unor articole din legea
administraţiei locale, în care se făceau precizări asupra numelui oficial al satelor, comunelor,
asupra numărului membrilor consiliilor comunale care era de 10 persoane indiferent de
numărul locuitorilor.
(12) Legea pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare
Române a fost adoptată de marea Adunare Naţională a R.P.R. la 31 august 1950. În articolul 8
din această Lege se precizează faptul că unitatea administrativă şi economică, delimitată
teritorial, alcătuită din unul sau mai multe sate apropiate este reprezentată de comună. Satul în
care îşi are reşedinţa Sfatul Popular al comunei este centru comunal. Comuna este
subordonată direct raionului. În acest context şi - a înscris existenţa şi evoluţia comuna
Prisăcani.
(13) În anul 1950, prin Legea privind raionarea administrativ - economică a teritoriului R.P.R.,
comuna Prisăcani face parte din Raionul Iaşi şi are în componenţa sa satele: Moreni şi
Prisăcani.
Prisăcanii sunt menţionaţi pentru prima oară în documente în anul 1803 ca sat component al
ocolului Braniştei. În anul 1843 înglobează satul Moreni, iar în 1851 este contopit cu satul
Costulenii Gălăţii. În anul 1865 apare comuna Prisăcani, ca urmare a aplicării legii organizării
administrative din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Începând cu acest an şi până în
anul 1968, satul Prisăcani suferă numeroase pierderi teritoriale, dar şi noi înglobări de sate şi
cătune.
Comuna Prisăcani, județul Iași, la sfârșitul secolului al XIX-lea, făcea parte din plasa
Braniștea a județului Iași și era formată din satele Prisăcani și Moreni, având în total 1603
locuitori. În comună existau cinci biserici, două mori de vânt și o școală. Anuarul Socec din
1925 consemnează comasarea celor două sate într-un singur sat denumit, ca și
comuna, Prisăcani-Moreni. În 1931, satul și comuna au primit numele de Prisăcani, iar
comunei i-au fost alipite satele comunei Țuțora, temporar desființată. Ulterior, comuna Țuțora
s-a reînființat, iar satul Moreni a reapărut ca localitate distinctă. În 1950, comuna a fost
transferată raionului Iași din regiunea Iași. În 1968, a revenit, în alcătuirea actuală, la județul
Iași, reînființat.
Două obiective din comuna Prisăcani sunt incluse în lista monumentelor istorice din
județul Iași ca monumente de interes local, ambele fiind clasificate ca monumente de
arhitectură: biserica de vălătuci „Sfântul Nicolae” (1830) din satul Moreni și biserica „Sfinții
Voievozi” (1737) din satul Prisăcani.
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Satul Prisăcani - Prima mențiune a satului Prisăcani datează din anul 1803 în Condica
Liuzilor conform dicționarului istoric al unităților administrativ-teritoriale al Academiei
Române, în care s-a specificat comuna Prisăcani-Iași în ocolul Braniște. Ocolul Braniște era
sat pe Jijia în partea de sud-est a Costulenilor, sat înglobat în anul 1832 de comuna Grozești.
În arhiva Fondului Mitropoliei Moldovei se menționează anul 1797 ca anul strămutării
bisericii din cotul Terchiloaiei în vatra satului, dar cea mai veridică este menționarea
constucției bisericii din cărămidă între anii 1824-1826 de către mitropolitul Veniamin
Costache, biserica cu hramul Sf. Arhanghel Mihail și Gavril.
Satul Moreni, este atestat la 1636, cand domnitorul Vasile Lupu întărește moșia satului
Moreni, ca aparținând Mănăstirii Cetatuia. Biserica de lemn, ce se află în centrul satului
Moreni, este monument istoric datând din anul 1830;
Satul Măcărești este menționat prima dată în anul 1772 ca și comună în ocolul Braniște, iar
în anul 1803 înglobează satul Borosesti, iar în 1820 i se adaugă silistele Pitcani și Tamasesti.
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Componența și structura populației UAT Prisăcani, județul Iași,
defalcate pe localități componente
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Prisăcani, județul Iași
număra 3.254 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se
înregistraseră 3.589 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt români (97,02%). Pentru 2,8% din populație, apartenența
etnică nu este cunoscută.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,53%). Pentru
2,8% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
La 01.01.2021 populația comunei Prisăcani, județul Iași număra 5825 locuitori.
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Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali
de la nivelul UAT Prisăcani, județul Iași
precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992
PRIMAR
a) mandatul 1992-1996
Nr.
crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

30.09.1947

PDSR

1992-1996

1.

ARGEANU PETRU

b) mandatul 1996-2000
Nr.
crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

IGNAT ALEXANDRU

---

PNL-Campeanu

1996-1999

2.

STANCIU GHIORGHE

06.03.1961

PDSR

1999-2000

c) mandatul 2000-2004
Nr.
crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

06.03.1961

PDSR

2000-2004

1.

STANCIU GHIORGHE

d) mandatul 2004-2008
Nr.
crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

06.03.1961

PSD

2004-2008

1.

STANCIU GHIORGHE

e) mandatul 2008-2012
Nr.
crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

CHIRILA CONSTANTIN

06.03.1954

PNL

2008-2012

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

1.

f) mandatul 2012-2016
Nr.
crt.

Nume și prenume

Statutul comunei Prisăcani, județul Iași

19

0
1.

1

2

3

4

CHIRILA CONSTANTIN

06.03.1954

USL

2012-2016

g) mandatul 2016-2020
Nr.
crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

06.03.1961

PSD

2016-2020

1.

STANCIU GHIORGHE

h) mandatul 2020-2024
Nr.
crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

06.03.1961

PSD

2020-2024

1.

STANCIU GHIORGHE

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare
ale mandatelor aleșilor locali
de la nivelul UAT Prisăcani, județul Iași ,
precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992
I. CONSILIERI LOCALI
a) mandatul 1992-1996
Nr.
crt.

Nume și prenume

0

1

Data nașterii Apartenența politică
2

3

Perioadă
4

1.

PĂDURARU CONSTANTIN

1992-1996

2.

GAFITA EMIL

1992-1996

3.

PETREA I CONSTANTIN

1992-1996

4.

PETREA P. CONSTANTIN

1992-1996

5.

IFTIMIE RADU

1992-1996

6.

ZBIRNEA ELENA

1992-1996

7.

PETREA V. ION

1992-1996

8.

IGNAT ALEXANDRU

1992-1996

9.

AZOITEI IOAN

1992-1996

10.

PODARU VASILE

1992-1996

11.

IFTIMIE VASILE

1992-1996
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12.

BURUIANĂ VASILE

1992-1996

13.

DRĂGAN NECULAI

1992-1996

b) mandatul 1996-2000
Nr.
crt.

Nume și prenume

0

1

Data nașterii Apartenența politică
2

Perioadă

3

4

1.

BURUIANĂ PETRU

PNL CÂMPEANU

1996-2000

2.

DRĂGAN VASILE

PNL CÂMPEANU

1996-2000

3.

AZOIȚEI IOAN

PNL CÂMPEANU

1996-2000

4.

ANGHELUȚĂ GHEORGHE

PNL CÂMPEANU

1996-2000

5.

IFTIMIE VASILE

USD-PD-PSDR

1996-2000

6.

COSTIN CHIRICĂ

USD-PD-PSDR

1996-2000

7.

ARGEANU PETRU

PDSR

1996-2000

8.

CHIPRIAN CONSTANTIN

PDSR

1996-2000

9.

CRĂCIUN PETRU

CDR

1996-2000

10.

STANCIU GHIORGHE

INDEPENDENT

1996-2000

11.

DRĂGAN NECULAI

PDAR

1996-2000

12.

DRĂGAN EUGEN

PAC

1996-2000

13.

REVEI VIRGIL

INDEPENDENT

1996-2000

c) mandatul 2000-2004
Nr.
crt.

Nume și prenume

0

1

Data nașterii Apartenența politică
2

3

Perioadă
4

1.

CRACIUN PETRU

2000-2004

2.

DUMITRIU CONSTANTIN

2000-2004

3.

GAFITA EMIL

2000-2004

4.

GANEA NASTASE

2000-2004

5.

IRIMIA TEOFIL

2000-2004

6.

IFTEMI ION

2000-2004

7.

IFTIME VASILE

2000-2004

8.

MUSTEATA STEFAN

2000-2004
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9.

MUSTEATA PETRU -OLAVIU

2000-2004

10.

PARASCHIV GEORGETA

2000-2004

11.

STANCIU CONSTANTIN

2000-2004

12.

REVEI VIRGIL

2000-2004

13.

ZAMFIRESCU TEODOR

2000-2004

d) mandatul 2004-2008
Nr.
crt.

Nume și prenume

0

1

Data nașterii Apartenența politică
2

Perioadă

3

4

1.

AXINTE GHIOCEL-CATALIN

PD

2004-2008

2.

CATRINA MARIANA

PSD

2004-2008

3.

DRAGAN PETRU

PD

2004-2008

4.

DUMITRIU CONSTANTIN

PNL

2004-2008

5.

GAFITA EMIL

PD

2004-2008

6.

IFTIME VASILE

PSD

2004-2008

7.

IFTEMI ION

PSD

2004-2008

8.

MUSTEATA PETRU-OLAVIU

PNL

2004-2008

9.

PETREA ROMEO

PSD

2004-2008

10.

PETREA TIREL

PSD

2004-2008

11.

PROCA MARINELA

PSD

2004-2008

12.

STANCIU CONSTANTIN

PSD

2004-2008

13.

ZAMFIRESCU TEODOR

PSD

2004-2008

e) mandatul 2008-2012
Nr.
crt.

Nume și prenume

0

1

Data nașterii Apartenența politică
2

Perioadă

3

4

1.

ARDELEANU MARINELA

PNL

2008-2012

2.

AZOITEI IOAN

PNL

2008-2012

3.

DRAGAN ELENA

PNL

2008-2012

4.

FERARIU ANICA

PNL

2008-2012

5.

IFTIME VASILE

PNL

2008-2012

6.

IFTEMI ION

PNL

2008-2012
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7.

GAFITA EMIL

PNL

2008-2012

8.

MANIA LUCIAN

PSD

2008-2012

9.

MOSCU IOAN

PDL

2008-2012

10.

PARASCHIV GEORGETA

PNL

2008-2012

11.

PETREA TIREL

PSD

2008-2012

12.

STANCIU CONSTANTIN

PSD

2008-2012

13.

STANCIU GHIORGHE

PSD

2008-2012

f) mandatul 2012-2016
Nr.
crt.

Nume și prenume

0

1

Data nașterii Apartenența politică
2

Perioadă

3

4

1.

ARDELEANU MARINELA

PDL

2012-2016

2.

AZOITEI IOAN

USL

2012-2016

3.

DRAGAN ELENA

INDEPENDENT

2012-2016

4.

PADURARU SORINA

USL

2012-2016

5.

AXINTE GHIOCEL CATALIN

PDL

2012-2016

6.

IFTEMI ION

USL

2012-2016

7.

GAFITA EMIL

USL

2012-2016

8.

MANIA LUCIAN

USL

2012-2016

9.

MOSCU IOAN

PDL

2012-2016

10.

PARASCHIV GEORGETA

USL

2012-2016

11.

IFTIME PETRU

PDL

2012-2016

12.

STANCIU CONSTANTIN

USL

2012-2016

13.

STANCIU GHIORGHE

USL

2012-2016

g) mandatul 2016-2020
Nr.
crt.

Nume și prenume

0

1

Data nașterii Apartenența politică
2

Perioadă

3

4

PSD

2016-2020

1.

ANTON GHIORGHITA

2.

AZOITEI IOAN

UNPR

2016-2020

3.

DRAGAN EUGEN

UNPR

2016-2020

4.

DRAGAN NECULAI

PSD

2016-2020
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5.

GAVRIL LUCIAN

6.

IFTEMI ION

7.

PSD

2016-2020

ALDE

2016-2020

IFTEMI IONUȚ- BOGDAN

PNL

2016-2020

8.

MANIA LUCIAN

PNL

2016-2020

9.

MOSCU IOAN

UNPR

2016-2020

10.

PADURARU SORINA

PNL

2016-2020

11.

RUPANU VASILE

PNL

2016-2020

12.

SEGHEDIN ALINA

PSD

2016-2020

13.

STANCIU DANA - IULIANA

PSD

2016-2020

h) mandatul 2020-2024
Nr.
crt.

Nume și prenume

0

1

Data nașterii Apartenența politică
2

Perioadă

3

4

1.

ANTON GHIORGHITA

PSD

2020-2024

2.

CIOBANU NICOLAI

PSD

2020-2024

3.

DRAGAN EUGEN

PMP

2020-2024

4.

DRAGAN NECULAI

ALDE

2020-2024

5.

GAVRIL LUCIAN

PSD

2020-2024

6.

IFTEMI ION

ALDE

2020-2024

7.

STANCIU GEORGECONSTANTIN

PSD

2020-2024

8.

PANTEA VASILE

PSD

2020-2024

9.

MOSCU IOAN

PMP

2020-2024

10.

PADURARU SORINA

PNL

2020-2024

11.

RUPANU VASILE

PNL

2020-2024

12.

CHIRILA CONSTANTIN

PNL

2020-2024

13.

STANCIU DANA - IULIANA

PNL

2020-2024

II. VICEPRIMARI
a) mandatul 1992-1996
Nr.
crt.

Nume și prenume

Data nașterii

Apartenența politică

Perioadă

0

1

2

3

4

1.

CHIPRIAN CONSTANTIN
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b) mandatul 1996-2000
Nr.
crt.

Nume și prenume

0

1

1.

Data nașterii Apartenența politică
2

ANGHELUTA GHEORGHE

Perioadă

3

4

PNL-Campeanu

1996-2000

c) mandatul 2000-2004
Nr.
crt.

Nume și prenume

0

1

1.

Data nașterii Apartenența politică
2

PETREA TIREL

Perioadă

3

4

PDSR

2000-2004

d) mandatul 2004-2008
Nr.
crt.

Nume și prenume

0

1

1.

Data nașterii Apartenența politică
2

PETREA TIREL

Perioadă

3

4

PSD

2004-2008

e) mandatul 2008-2012
Nr.
crt.

Nume și prenume

0

1

Data nașterii Apartenența politică
2

Perioadă

3

4

1.

IFTIME VASILE

PNL

2008-2010

2.

GAFITA EMIL

PNL

2010-2012

f) mandatul 2012-2016
Nr.
crt.

Nume și prenume

0

1

1.

Data nașterii Apartenența politică
2

GAFITA EMIL

Perioadă

3

4

PNL

2012-2016

g) mandatul 2016-2020
Nr.
crt.

Nume și prenume

0

1

1.

Data nașterii Apartenența politică
2

MOSCU IOAN

Perioadă

3

4

UNPR

2016-2020

h) mandatul 2020-2024
Nr.
crt.

Nume și prenume

0
1.

1
MOSCU IOAN
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2

Perioadă

3

4

PMP

2020-2024
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Procedura
privind acordarea titlului de
„Cetățean de onoare al Comunei Prisăcani, județul Iași “,
respectiv a
„Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Prisăcani, județul Iași “
Articolul 1
Titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Prisăcani, județul Iași “, denumit în continuare
Titlu reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei
Prisăcani, județul Iași .
Articolul 2
Certificatul de „Fiu/fiică al/a Comunei Prisăcani, județul Iași “, denumit în continuare
Certificat reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Prisăcani, județul
Iași persoanelor născute în UAT Prisăcani, județul Iași , la împlinirea vârstei de 18 ani.
Articolul 3
Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa:
a) primarului;
b) consilierilor locali;
c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în
Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Articolul 4
Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă,
domiciliu, sex, religie, apartenență politică.
Articolul 5
Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici:
a) sunt personale;
b) sunt netransmisibile;
c) reprezintă un drept al titularului;
d) au valabilitate nedeterminată.
Articolul 6
Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau
personalități care se găsesc în una din următoarele situații:
a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta
asupra dezvoltării județului/comunei și a imaginii acestora;
b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei
Prisăcani, județul Iași , în țară și străinătate;
c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de
grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în UAT Prisăcani, județul
Iași ;
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d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o
îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor Comunei Prisăcani, județul Iași ;
e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la
realizarea unei imagini pozitive a Comunei Prisăcani, județul Iași în lume;
f) sportivi din UAT Prisăcani, județul Iași care au obținut rezultate deosebite în competiții
sportive internaționale;
g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local.
Articolul 7
Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații:
a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime
împotriva umanității, fapte penale;
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după
clarificarea situației juridice.
Articolul 8
(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin depunerea
unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă.
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin următoarele
înscrisuri:
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) curriculum vitae (în original);
c) certificat de cazier judiciar (în original);
d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul).
(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puțin
următoarele înscrisuri:
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) curriculum vitae (în original).
(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al
unității administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de
aprobare și dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3).
(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor
consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau
extraordinară.
(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu
majoritatea absolută a consilierilor consiliului local.
(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs.
(9) Decernarea Titlului se face de către primarul Comunei Prisăcani, județul Iași în cadrul
ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local a Comunei Prisăcani, județul Iași .
(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul Comunei Prisăcani, județul Iași în
cadrul unei festivități care se organizează de către primar.
Articolul 9
Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:
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a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare;
b) primarul Comunei Prisăcani, județul Iași prezintă referatul de aprobare care a stat la baza
propunerii Hotărârii Consiliului Local;
c) primarul Comunei Prisăcani, județul Iași înmânează diploma de „Cetățean de onoare al
Comunei Prisăcani, județul Iași “ persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;
d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;
e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele
laureatului;
f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în
Cartea de onoare a Comunei Prisăcani, județul Iași.
Articolul 10
Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Prisăcani, județul Iași
la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al
Comunei Prisăcani, județul Iași sau în care acesta este coorganizator;
c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din UAT Prisăcani,
județul Iași ;
d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de
instituțiile aflate în subordinea consiliului local;
e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al
Comunei Prisăcani, județul Iași.
Articolul 11
Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații:
a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului.
Articolul 12
Titlul se retrage în următoarele situații:
a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a);
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură Comunei
Prisăcani, județul Iași, locuitorilor săi sau țării.
Articolul 13
Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Prisăcani, județul Iași, după
următoarea metodologie:
a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Prisăcani, județul Iași de către persoanele
menționate la art. 3;
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local;
c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate
absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;
d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda
cuvântul, la solicitarea sa.
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Articolul 14
Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Prisăcani, județul Iași .
Articolul 15
Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele
acestuia.
Articolul 16
Informațiile publice referitoare la „cetățenii de onoare“ vor fi publicate și în format electronic
pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective.
Articolul 17
Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de
către primarul Comunei Prisăcani, județul Iași.
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Rețeaua de transport rutieră - denumirea și lungimea drumurilor de interes național,
respectiv: autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale
principale, drumuri naționale secundare, drumuri de interes județean, drumuri de interes
local respectiv drumuri comunale, drumuri vicinale, străzi și poduri noi, după caz, care se
află pe raza teritorială a comunei
UAT Prisăcani, județul Iași este străbătută de șoseaua județeană DJ 249, care o leagă spre
nord-vest de Țuțora, Ungheni și Victoria (unde se termină în DN 24) și spre sud-est
de Grozești și Gorban (unde se termină în DN 28). Din acest drum, la Moreni se ramifică
șoseaua județeană DJ 249B, care duce spre vest la Comarna (unde se termină în DN 28).
A. Drumuri de interes național
DN 24 - drumul național din România care merge de la Tișița spre est la Tecuci, apoi spre
nord la Bârlad, Vaslui, Iași și se termină la Sculeni, la granița cu Republica Moldova.
DN 28 este un drum național din România care leagă Romanul de Iași și mai departe de
granița cu Republica Moldova prin Albița. Drumul pornește din DN 2 în dreptul
localității Săbăoani.
B. Drumuri de interes județean
DJ 249D Moreni - Prisăcani - Măcărești - Grozești are o lungime de 28,6 kilometri.
C. Drumuri de interes local
DC 45 - Prisăcani -Coistuleni
Anexa 8.b la statut
Rețeaua de căi ferate - denumirea și lungimea liniilor de cale ferată convenționale, liniilor de
cale ferată de interes local, care se regăsesc pe raza teritorială a comunei.
Comuna Prisăcani, județul Iași nu este străbătută de rețea de căi ferate.
Anexa nr. 8.c la statut
Rețeaua de căi navigabile interioare și porturi - denumirea și lungimea căilor navigabile;
punctelor de traversare cu bacul și de acostare pentru nave de pasageri; punctelor de trafic
RO-RO noi; porturilor sau porturilor turistice și debarcaderelor pentru nave de pasageri,
care se regăsesc pe raza teritorială a comunei.
UAT Prisăcani, județul Iași nu dispune de rețea de căi navigabile interioare și porturi.
Anexa nr. 8.d la statut
Rețeaua de aeroporturi - denumirea aeroporturilor existente care se regăsesc pe raza
teritorială a județului/municipiului/orașului/comunei.
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UAT Prisăcani, județul Iași nu dispune de rețea de aeroporturi.

Anexa nr. 8.e la statut
Rețeaua de transport combinat - denumirea terminalelor de transport combinat existente.
UAT Prisăcani, județul Iași nu dispune de rețea de transport combinat.
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Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății, asistenței
sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea.
I. Instituții din domeniul educației și cercetării.
Pe raza teritorială a UAT Prisăcani, județul Iași își desfășoară activitatea un număr total de 8
unități de învățământ: 1 școală cu clasele 1-8 Prisăcani, 4 şcoli pentru învăţământul primar şi
3 grădiniţe, unde peste 350 de elevi își desfășoară activitatea sub îndrumarea a unui număr de
35 cadre didactice.
Învățământ preșcolar
- Grădinița cu program normal în satul Prisăcani.
- Grădinița cu program normal în satul Moreni.
- Grădinița cu program normal în satul Măcărești.
Învățământ primar
- Școala primară în satul Prisăcani.
- Școala primară în satul Moreni.
- Școala primară în satul Măcărești.
- Școala primară în Satu Nou.
Învățământ gimnazial
- Școala Gimnazială Prisăcani.
II. Instituții din domeniul culturii
1. Biblioteca comunală Prisăcani.
- Biserica Sfinţii Mihail şi Gavril - 1737.
- Biserica Sfântul Nicolae - 1830.
- Bisericile din Prisăcani, Măcăreşti, Moreni.
II. Instituții din domeniul sănătății
- 2 Dispensare umane cu CMI medicină de familie în satul Prisăcani, județul Iași.
- 2 Cabinete Individuale "Stomatologie generală" în satele Prisăcani și Măcărești, județul Iași.
- 1 Farmacie - firma LAVIMAR MED SRL din județul IAȘI, cu un punct de lucru în satul
Prisăcani, județul Iași.
- 1 Cabinet Medicină Veterinară.
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IV. Instituții din domeniul asistenței sociale
Compartimentul de Asistență Socială din cadrul primăriei – cu un post de Consilier
asistență socială și doi Asistenți comunitari.
Principalele atribuții ale Compartimentului Asistență Socială, conform ROF al aparatului
de specialitate al primarului sunt următoarele: asigură soluționarea cererii de acordare a
ajutorului social în termenul stabilit prin O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea
activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr.
486/2003 pentru aprobarea O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite. Îndrumă
cetățenii cu privire la actele necesare și verifică documentația depusă; urmăreste periodic
respectarea condițiilor legale pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; asigură efectuarea
anchetelor sociale și a referatelor sociale dispuse de Primarul Comunei; primește și verifică
întrunirea condițiilor legale de către cererile de ajutor de urgență; primește, verifică,
soluționează și păstrează dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistenții personali
ai persoanelor cu handicap, conform Normelor metodologice privind încadrarea,
drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prim
H.G. nr. 427/2001, cu modificările și completările ulterioare; eliberează adeverințe necesare
beneficiarilor de ajutor social; întocmește dosare pentru plata alocației de stat pentru copiii cu
vârste cuprinse între 0-7 ani; realizează obiectivele necesare în domeniul prevenirii și
combaterii violenței în familie, conform Legii nr. 217/2003, republicată, cu modificările și
completările ulterioare; primește și soluționează cererile privind acordarea indemnizației de
naștere; întocmește dosare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie
termică fumizată în sistem centralizat și gaze naturale, conform prevederilor O.U.G. nr.
81/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 525/2003, cu modificările și completările
ulterioare; execută atribuții din domeniul autorității tutelare, întocmind anchete psihosociale
coform art. 229 al. 2 lit. b din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil , consiliind cetăţenii, în vederea întocmirii declaraţiilor
prevăzute de noul Cod civil, ca de exemplu: declaraţie persoană curator, conform dispoziţiilor
art. 113 Cod civil, declaraţie minor de 14 ani asistat la încheierea actului juridic, documentaţie
necesară încuviinţării cumpărării/donaţiei unui bun pe numele minorului/interzisului, etc.
Conform datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din ”FURNIZORI DE
SERVICII SOCIALE ACREDITAŢI ÎN BAZA L197/2012 - 09.08.2021”, Primăria Comunei
Prisăcani prin Compartimentul Asistență Socială a obținut acreditarea pentru furnzarea de
servicii sociale, data acreditării inițiale 05.07.2019, serie şi număr certificat în vigoare
AF/005160.
Fundația ”Daniel Murariu” este iniţiată de către Daniel Murariu, născut în satul Prisăcani,
dar care profesează în SUA la Universitatea din Virginia. Prin intermediul Fundației se acordă
burse de studiu tinerilor de la ţară fără posibilităţi materiale. Până în prezent, Fundația a
implementat 4 proiecte în România, cu sprijinul Clubului Rotary. Unul dintre proiecte a vizat
Clinica TBC de la Spitalul de Boli Infecţioase care a fost dotat cu un autoturism Dacia Duster
pentru a ajuta la monitorizarea şi tratarea bolnavilor TBC din satele ieşene. Apoi, s-a donat
echipament pentru depistarea şi tratarea bolilor de inimă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria“,
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iar împreună cu Fundaţia Bethany, a ajutat mamele abuzate şi copii lor. The „Daniel
Murariu“ Foundation - Fundaţia „Daniel Murariu“ a fost lansată şi în SUA în 2006, pentru:
- a sprijini mai mulţi tineri de la ţară fără posibilităţi financiare din Prisăcani şi din alte sate
ale judeţului să urmeze liceul în Iaşi, plătindu-le cazarea şi masa elevilor conştiincioşi cu una
dintre condiţii obligatorii pentru a fi beneficiar al acestei burse: fiecare copil trebuie să facă,
anual, 30 de ore de voluntariat, indiferent unde sau pe cine ajută, astfel li se dezvoltă simţul
civic şi contribuie la o lume mai bună.
- a susţine activitatea didactică desfăşurate în şcolile din comuna Prisăcani, unde bunicul său
a fost dascăl şi director ani în şir: a donat calculatoare, table, premii elevilor la sfârşit de an
şcolar, cadouri de Crăciun şi de Paşte, un computer, câte 100 de lei fiecărui profesor pentru
fondul clasei şi cinci cutii mari cu materiale didactice.
Școala Gimnazială Prisăcani, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași,
Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași, Poliția, Primăria,
Fundația "Daniel Murariu" și Asociația de Părinți Prisăcani a implementat, în perioada
aprilie - noiembrie 2015, proiectul "Fii conștient, drogurile îți opresc zborul!", care are ca
scop informarea și educarea elevilor în domeniul prevenirii consumului de alcool, tutun,
droguri și substanțe cu proprietăți psihoactive.
Conform Hotărârii CL nr. 6 din 23.01.2019 a fost actualizată Comisia ConsultativComunitară in domeniul Asistenței Sociale și Protectiei Copilului din Comuna Prisăcani,
județul Iași în componența căreia sunt directorul Școlii Gimnaziale Prisăcani, medic de
familie, Parohia Moreni, Parohia Prisăcani, Parohia Măcărești, agent de poliție, asistent
medical comunitar, profesor al Școlii din Măcărești, învățător al Școlii Moreni, consilier local.
V. Instituții din domeniul presei, radioului, televiziunii și altele asemenea
Nu sunt constituite
VI. Instituții în domeniul tineretului și sportului
- Baza sportivă din satul Prisăcani, județul Iași, alcătuită dintr-un stadion cu dimensiunile de
100x50 metri şi 500 de locuri capacitatea tribunelor, un teren de tenis, un teren de baschet, un
teren de handbal şi volei, cu vestiare şi duşuri. Stadionul este destinat jocurilor de rugby, unde
se pot găzdui meciuri internaţionale de rugby la nivel de juniori, şi de fotbal pentru AS Prutul
Prisăcani.
- AS Prutul Prisăcani, Iași.
- Stadionul "Prutul" Prisăcani.
- Prut, Jijia, lacuri - pescuit, vânătoare.
- Rezervaţia "Ciobârciu" - Natura 2000
VII. Manifestări culturale
- Zilele comunei Prisăcani, județul Iași - În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, în comuna
Prisăcani, județul Iași se sărbătoresc zilele Comunei.
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- Roadele din Prisăcani - eveniment organizat anual în luna august, în satul Prisăcani, județul
Iași de către Consiliul Local al comunei Prisăcani, județul Iași, împreună cu „Asociația
Legume Fructe Prisăcani” şi Fundația Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară Iaşi, cu
scopul de promova tradițiile locale produsele autohtone. Pe lângă autorităţi centrale şi locale,
producători locali de legume, parteneri tradiţionali ai Consiliului local sunt invitaţi şi fermieri
sau reprezentanti ai GAL-urilor din județul Iași și județele învecinate precum și din parteneri
tradiționali ai comunei din Scoția – Marea Britanie, Franţa, Belgia, Republica Moldova.
- Festivalul Național de Folclor "Mugurașii" din Prisăcani, Iași.
- Zilele Școlii Gimnaziale din satul Prisăcani, județul Iași.
- Nunta țărănească - trei cete de tineri din cele trei sate ale comunei Prisăcani colindă în seara
de Revelion, tinerii fiind îmbrăcați în costume vesel colorate. Fiecare are un mire, o mireasă,
un primar, un cioban, dar şi alte personaje. Toţi sunt băieţi. Împreună colindă în faţa primăriei.
La final, dacă oamenilor le-a plăcut colinda, tinerii primesc bani.
- Ursu din Brod - tradiție de iarnă.
- Boul din Munteni - urătura prezinta o filă din istoria comunei Prisăcani, județul Iași.
- Hramul satului Prisacani - 8 noiembrie.
- Hramul satului Moreni -6 decembrie.
- Hramul satului Macaresti - 7 ianuarie.
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Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate
din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură
Principalele activități economice în cadrul comunei Prisăcani, județul Iași sunt
preponderent agricole și mixte ( însemnând agricultură, industrie și servicii). Astfel, la
nivelul comunei Prisăcani se desfășoară următoarele activități economice: agricultură,
exploataţii agricole, piscicole, silvice, creşterea animalelor, piscicultură, apicultură, comerţ,
prestări servicii, microîntreprinderi, producerea şi comercializarea cerealelor, construcţii
civile, mecanizarea agriculturii, morărit, silvicultură.
În sectorul secundar activează serviciile în asociații familiale.
În comuna Prisăcani, județul Iași sunt înregistrate în prezent un total de 45 firme.
Domeniile de activitate cele mai populare sunt 4711 - Comert cu amanuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, 4623 - Comerț cu ridicata al
animalelor vii.
Alte domenii de activitate care se desfășoară pe raza teritorială a comunei Prisăcani,
județul Iași sunt: cultivarea cerealelor( exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor
producatoare de seminte oleaginoase (cod CAEN 111), Comert cu amanuntul prin
intermediul caselor de comenzi sau prin internet (cod CAEN 4791), Restaurante (cod CAEN
5610), - Activitati veterinare (cod CAEN 7500), Prelucrarea datelor, administrarea paginilor
web si activitati conexe (cod CAEN 6311), etc.
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Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Prisăcani
(1) Inventarul bunurilor care constituie domeniul public și domeniul privat al comunelor, al
orașelor, al municipiilor și al județelor se realizează conform prevederilor art. 289 și 357 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare.
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Prisăcani, județul Iași este întocmit și
atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.354 din 27 decembrie 2001 privind atestarea
domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
judeţul Iaşi, publicat în MO nr. 326 din 16 mai 2002, și în conformitate cu prevederile art.
289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Prisăcani, județul Iași este
întocmit și atestat prin Hotărârea Consiliului Local, nr. 20/06.08.1999, cu modificările și
completările ulterioare.
(4) Actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în
administrarea Administrației Naționale „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă
Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor se efectueaza prin Hotărârea Guvernului nr. 981 din 15 septembrie 2021 privind
actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil ca urmare a reevaluării, trecerea unor
construcții, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin
Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat
al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz, și pentru
actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu datele de identificare
prevăzute în anexa nr. 1. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 21 septembrie
2021.
Suprafața comunei este de 5991 ha, adică aproximativ 6% din fondul funciar al Zonei
Metropolitane Iași.
Cea mai mare parte a localității, 4398,36 ha este reprezentată de terenuri agricole.
Terenurile neagricole reprezintă 1593,24 ha, iar cele arabile - 2930,11 ha.
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Principalele entități privind societatea civilă,
respectiv partidele politice, sindicatele, cultele,
instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale,
care au sediul sau punctul
declarat că funcționează la nivelul unității administrativ-teritoriale
I. Principalele organizații neguvernamentale
Pe raza teritorială a UAT Prisăcani, județul Iași își desfășoară activitatea:
Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice, înființată oficial la data de 2 iulie
2003, însă activitățile întreprinse în domeniul conservării biodiversității de către membrii
fondatori au debutat încă din anul 1999. Din 2010, ACDB este custode al ariei naturale
protejate Lunca Siretului Inferior. Iar din 2016, organizația a luat în custodie și ariile protejate
Soveja și Râul Putna.
II. Principalele partide politice





PSD, Partidul Social Democrat,
PNL, Partidul Naţional Liberal,
PMP, Partidul Mișcarea Populară,
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților

III. Principalele organizații sindicale sau asociații profesionale
Pe raza teritorială a UAT Prisăcani, județul Iași nu își desfășoară activitatea organizații
sindicale.
IV. Principalele asociații profesionale



„Asociația Legume Fructe Prisăcani”
Fundația Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară Iaşi,

V. Cultele religioase




Parohia Prisăcani,
Parohia Moreni,
Parohia Măcărești.

În comuna Prisăcani cultele reprezentative sunt ortodox, penticostal, precum și alte minorităţi
religioase.
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Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor
încheiate de UAT Prisăcani, județul Iași
(1) Consiliul Local al Tinerilor Prisăcani, un proiect ce a luat ființă în urma schimbului
cultural între profesorii și copiii din comuna Prisăcani și cei din localitatea Saint-Pierre lès
Elbeuf din Franța, desfășurat în luna aprilie, anul 2018. Acest proiect are drept scop
implicarea activă a tinerilor în viața cetățeneasca a localității Prisăcani.
(2) Hotărârea nr. 25 din 24.04.2015 privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru
Strategia de Dezvoltare Locală în perioada 2014- 2020 pentru Comuna Prisăcani în calitate de
membru ,,G.A.L. Stefan cel Mare’’- participarea comunei Prisăcani, județul Iași în calitate de
membru al asociației Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare și, în același timp, ca partener
în cadrul Acordului de Parteneriat semnat în vederea accesării fondurilor din intervalul de
finanțare 2014 - 2020 pentru finanțarea Grupurilor de Acțiune Locală în cadrul programului
LEADER.
(3) Înfrățirile cu localitățile de peste Prut din Republica Moldova s-au făcut în lumina
colaborării și susținerii valorilor românești de pe ambele maluri ale râului. Comuna Prisăcani
este înfrățită cu localitățile Abaclia din Raionul Basarabeasca și Suhuluceni din raionul
Telenești, precum și cu comuna Costuleni, vecini de lângă Prut. Au fost desfășurate schimburi
culturale și sportive, cu deplasări ale localnicilor de pe ambele maluri ale Prutului. De
asemenea, există înfrățire din anul 2008 cu comuna Saint Pierre les Elbeauf din Franța,
care, împreună cu comuna Maldegem din Belgia, au construit o școală în Prisăcani și un
dispensar în Măcărești.
(4) UAT Comuna Prisacani este membră în următoarele Asociații de dezvoltare
Intercomunitare: ADIS Iași, ARSACIS Iași, ACOR România, Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Moldova”, ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
GAZ-3’’, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Prisăcilor’’, Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Plaiurile Jijiei’, Asociatia Normandie (Franta) - Moldavie
(Romania), Asociația Meetjesland (Belgia) – Moldavia (România).
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Programele, proiectele sau activitățile, după caz,
a căror finanțare se asigură din bugetul local,
prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură
culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții
Nr.
crt.

Denumirea
programului,
proiectului sau
activității, după
caz

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

Perioada în
care se
realizează

0

1

2

3

1.

Roadele din
Prisăcani,
sărbătorită de
ziua comunei

Consiliul Local al comunei Prisăcani, județul Iași împreună cu
„Asociația Legume Fructe Prisăcani” şi Fundația Centrul de
Mediere şi Securitate Comunitară Iaşi, organizează
evenimentul “Roadele din Prisăcani”- ediții anuale în luna
august, în satul Prisăcani, județul Iași. Scopul- promovarea
tradițiilor locale şi a produselor autohtone. Pe lângă autorităţi
centrale şi locale, producători locali de legume, parteneri
tradiţionali ai Consiliului local sunt invitaţi şi fermieri sau
reprezentanti ai GAL-urilor din județul Iași și județele
învecinate precum și din parteneri tradiționali ai comunei din
Scoția – Marea Britanie, Franţa, Belgia, Republica Moldova.

Anual, în
august

2.

Festivalul
Național de
Folclor
"Mugurașii"
din Prisăcani, Iași

Școala Gimnazială Prisăcani în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Iași, Ministerul Educației Naționale și Primăria
Prisăcani organizează în luna august edițiile Festivalului
Național de Folclor "Mugurașii" Prisăcani. Se organizează și
de ziua comunei.

Anual, în
august

3.

Zilele comunei

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, în comuna Prisăcani,
județul Iași se sărbătoresc zilele Comunei și se cinstește
Soborul Sfinților Mihail și Gavriil și a tuturor Puterilor cerești.
De zilele comunei se promovează recoltele locale, producătorii
locali arătându-și recoltele din an.

Anual, în
noiembrie

4.

Zilele şcolii
Prisăcani

Ziua Școlii Gimnaziale din Prisăcani se sărbătoreste în fiecare
an, când se organizează mici spectacole în sala de sport a
instituției de învățământ, unde participă la scenete, cântă și
dansează. Alături de copii sunt prezenți profesorii și părinții,
conducerea primăriei comunei. La finalul manifestării copiii
primesc diplome și premii.

Anual, în
noiembrie

5.

Proiectul Copii
pentru copii!

Consiliul Tinerilor Prisăcani a donat Grădiniţelor Măcăreşti si
Moreni 40 de cărţi pentru copii. Se dorește să fie construită o
“bibliotecă în sufletul fiecărui copil”.
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