
Proiect de propunere de decizie privind modificarea și completarea Statutului 

comunei Jitiște 

 

În conformitate cu articolele 46 și 121, alineatul 1 al Statutului comunei Jitiște 

("Buletinul Oficial al comunei Jitiște" nr. 16/2008 și 20/2013), articolul 43 și articolul 47 din 

Regulamentul de procedură al Adunării comunale Jitiște ("Buletinul Oficial al comunei Jitiște " nr. 

40/2017) Comisia pentru problemele statutare și actele normative a Adunării comunei Jitiște, la 

sesiunea din 24.5.2018. a stabilit 

 

Proiect de propunere de decizie privind modificarea și completarea 

Statutului comunei Jitiște 

 
În conformitate cu articolele 32 din Legea privind autoguvernarea locală, ( "Monitorul 

Oficial al Republicii Serbia", nr. 129/07, 83/14 și 101/16) și 42, alineatul 1 din Statutul comunei 

Jitiște ("Buletinul Oficial al comunei Jitiște" nr. 16/2008 și 20/2013 ) Adunarea comunală Jitiște la 

sesiunea de pe data de __________ a adoptat 

 

 

 

DECIZIA PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA 

STATUTULUI COMUNEI JITIȘTE 

 

 

Articolul 1 

 

În Statutul comunei Jitiște ("Buletinul Oficial al comunei Jitiște" nr. 16/2008, 20/2013), 

denumit în continuare " Statutul " în articolul 15, modificările se fac după cum urmează: 

După punctul 4, se adaugă punctul 4a. care afirmă : "aduce strategii de dezvoltare și alte 

documente strategice conform competenței autoguvernării locale" 

în punctul 8,  după cuvântul "înălțime", se elimină cuvântul "compensare" și cuvântul 

"contribuție"  

punctul 33 se modifică după cum urmează: 

"are grijă de informarea publică de importanță locală și oferă condiții pentru informarea 

publicului în limba sârbă și limba minorităților naționale utilizate pe teritoriul comunei, în 

conformitate cu legea" 

articolul 38 se modifică și prevede: "contribuie la activitatea asociației cetățenilor în 

conformitate cu legea, cooperează cu asociațiile cetățenilor, dacă acest lucru este în interesul 

cetățenilor" 

punctul 42 din amendament prevede: "se referă la satisfacția, nevoile și interesele 

cetățenilor în domeniul sportului în conformitate cu legea" 

actualul punct 45 devine punctul 46, iar punctul 46 devine 45. 

 

Articolul 2 

 

La articolul 42 punctul 23, după cuvântul "comună" se adaugă "și decide să inițieze 

procedura de achiziționare și de posedare a terenurilor de construcție" 

După punctul 23, se adaugă următoarele puncte: 

23.a. adoptă actul de acordare pentru înregistrarea drepturilor de proprietate ale 

întreprinderilor publice și a societății de capital înființate de comună și aprobă actul de dispunere 

(dobândire și înstrăinare) a proprietății publice care a fost transferată în proprietatea unei 

întreprinderi publice, o valoare mai mare, care este în funcțiune directă cu efectuarea activității de 

interes general definit prin actul de întemeiere, 



23.b. decide să inițieze procedura de achiziționare și cedare, achiziționare și dispunere de 

bunuri imobile în proprietatea publică a comunei, transferarea dreptului de proprietate publică asupra 

bunurilor imobile în proprietatea publică a comunei către un alt deținător al unui drept de proprietate 

publică, precum și achiziționarea și înstrăinarea bunurilor, mijloacelor de transport și echipamentelor 

cu valoare mai mare pentru necesitățile organelor și organizațiilor comunei, în conformitate cu legea 

care reglementează dreptul de proprietate publică " 

23.c. decide asupra transferului funcției de administrare a proprietății în proprietatea 

publică a municipiului către subiectele definite de lege 

La punctul 24,  după cuvântul "comunelor" se adaugă:  "În Republica Serbia și în ceea ce 

privește cooperarea cu orașele, comunele și regiunile din alte țări, adoptă decizii privind stabilirea 

cooperării cu obținerea acordului Guvernului Republicii Serbia" 

După punctul 32, se adaugă următoarele puncte: 

33. adoptă strategii de dezvoltare și alte documente strategice 

34. adoptă un program anual de protecție, amenajare și utilizare a terenurilor agricole ale 

comunei Jitiște 

35. adoptă programul de dezvoltare sportivă 

36. adoptarea unui plan de eficiență energetică 

37. adoptă un plan de gestionare a deșeurilor și alte documente de planificare referitoare 

la protecția mediului; 

38. Adoptă alte planuri de gestionare și protecție a resurselor în conformitate cu legea 

Actualul articol 33 devine articolul 39. 

 

Articolul 3 

 

Articolul 47 din Statut se modifică după cum urmează: 

Adunarea comunală stabilește următoarele organisme permanente de lucru: 

 

1. Comisia pentru problemele administrative-mandate, 

2. Comisia pentru problemele statutare și actele normative, 

3. Comisia pentru acordarea de premii și mențiuni, 

4. Comisia pentru elevi și studenți, 

5. Comisia pentru politica populației, 

6. Comisia pentru egalitatea de gen, 

7. Comisia pentru planuri, 

8. Comisia pentru acordarea premiilor și mențiunilor studenților cu succes și talentați, 

9. Comisia pentru plângeri și contestații 

10. Comisia pentru buget și finanțe a comunei Jitiște 

11. Comisia pentru propunerea denumirilor de străzi și piețe 

12. Comisia pentru construirea monumentelor sculpturilor 

13. Consiliul pentru relațiile interetnice. 

14. Consiliul de aplicare al Codului de etică 

15. Consiliul sănătații al comunei Jitiște 

16. Consiliul pentru probleme socio-economice. 

 

Articolul 4 

 

Articolului 58 după punctul 13, se adaugă următoarele puncte: 

14. decide despre închirierea imobiliarelor comerciale, spații comerciale, apartamente, 

garaje, locurilor de garaje și a altor bunuri imobiliare și încheie contracte de închiriere. 

15. hotărăște inițierea unei proceduri de achiziționare și dispunere a bunurilor mobile și a 

echipamentelor de valoare mai mică a căror valoare individuală nu depășește valoarea limită 

inferioară a achiziției unei valori mici stabilite de lege; 



16. încheie și anulează contracte de dispunere a bunurilor în proprietatea publică a 

comunei în conformitate cu legea care reglementează dreptul de proprietatea publică; 

17. decide asupra aranjării clădirilor oficiale și a spațiilor comerciale aflate în 

proprietatea comunei, 

Punctele 14 și 15 devin punctele 18, 19 și 21. 

Punctul 16 devine punctul 20, și se modifică după cum urmează: "Propune un plan de 

achiziții publice". 

 

Articolul 5 

 

În articolul 61, după punctul 11 se adaugă următoarele puncte: 

12. dă acordul comunităților locale, instituțiilor, agențiilor publice și altor organizații, 

care sunt purtătorii dreptului de folosință a proprietății imobiliare în proprietatea publică a comunei, 

pentru închiriere și determinarea scopului lor, 

13. propune un act privind achiziționarea, utilizarea, gestionarea și dispunerea bunurilor 

publice, hotărâte de Adunare și de alte organe competente, în conformitate cu legea, 

14. adoptă Programul de utilizare a fondurilor pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pe 

teritoriul comunei Jitiște, 

15. Adoptă programul pentru utilizarea fondurilor din fondul bugetar pentru protecția 

mediului din cadrul comunei Jitiște 

16. adoptă Planul de achiziții publice al comunei Jitiște, 

17. adoptă Actul privind organizarea și sistematizarea locurilor de muncă în administrația 

comunală a comunei Jitiște, 

18. aprobă Rapoartele privind inventarierea anuală a bunurilor, revendicarea și obligațiile 

comunei Jitiște, 

19. adoptă actul de clasificare a organizațiilor sportive și stabilește care sunt organizațiile 

din domeniul sportului de o importanță deosebită pentru comună, 

20. supraveghează aplicarea prevederilor legii privind proprietatea publică și pe baza 

legislației a  regulamentelor adoptate privind transferul dreptului de gestionare și de posedare a 

lucrurilor deținute de către autoguvernarea locală. 

 

Articolul 6 

 

Prezenta decizie intră în vigoare în a opta zi de la data publicării în "Buletinul oficial al 

comunei Jitiște". 

Decizia se publică  în "Buletinul oficial al comunei Jitiște". 

După publicarea prezentei Decizii, Comisia pentru problemele statutare și actele 

normative va stabili textul consolidat al Statutului comunei Jitiște și îl va publica în "Buletinul oficial 

al comunei Jitiște ". 

 

Republica Serbia 

Provincia Autonomă Voivodina 

Comuna Jitiște 

ADUNAREA COMUNALĂ 

Numărul: I -020-12/2018 

Data: 

J i t i ș t e 
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