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CAPITOLUL I.  PRINCIPII GENERALE 

 
În conformitate cu prevederile art. 104, alin.(1) și (2)  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, Consiliul local, aprobă statutul unității administrativ-teritoriale prin hotarâre care se poate 
modifica și completa, în funcție de modificările aparute la nivelul elementelor specifice ale acestora. Acesta 

cuprinde date și elemente specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte 
unități similare, precum și prevederi privitoare la: 

 a) reședința și însemnele specifice ale unității administrativ-teritoriale și modalitățile de utilizare a 

acestora, conform prevederilor legale; 
    b) autoritațile administrației publice locale, sediul acestora, date privind constituirea si organizarea 

autorităților administrației publice locale; 
    c) întinderea și delimitarea teritorială a unității administrativ-teritoriale, localitățile componente, 

amplasarea acestora, prezentarea grafică și descriptivă, distanța dintre localitățile componente, rangul 
unității administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor legislației privind amenajarea teritoriului 

național; 

    d) date privind înființarea unității administrativ-teritoriale, prima atestare documentară, evoluția 
istorică; 

    e) criteriile potrivit cărora se poate conferi și retrage persoanelor fizice române sau străine 
calitatea de cetațean de onoare pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă; 

   f) componența și structura populației unității administrativ-teritoriale, defalcate inclusiv pe localități 

componente; aspectele privind numarul populatiei se actualizeaza în urma recensamântului în vederea 
respectării dreptului cetațenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba sa maternă în relația 

cu administrația publică locală și cu serviciile publice deconcentrate; 
    g) căile de comunicație existente și categoria acestora; 

    h) date privitoare la principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătații, 
asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea; 

    i) principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și 

terțiar, precum și din agricultură; 
    j) serviciile publice existente; 

    k) informații privind bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale; 
    l) informații relevante privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și 

organizațiile nonguvernamentale care își desfașoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială; 

m) modul de cooperare sau asociere, dupa caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept 
privat române sau străine; 

    n) procedura privind atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes 
public local; 

    o) modalități de consultare a populației unității administrativ-teritoriale pentru probleme de interes 

local sau județean, după caz; 
    p) procedura privind acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a comunei, orașului, 

municipiului sau județului ori cea privind acordarea titlului de cetățean de onoare. 
     Statutul unității administrativ-teritoriale cuprinde, în mod obligatoriu, elementele locale de 

identitate de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții pe baza cărora se pot dezvolta programe, 
proiecte sau activități, dupa caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local. 

Unitatea administrativ-teritorială Cogealac este persoană juridică de drept  public cu capacitate 

juridică deplină și patrimoniu propriu,  care are ca scop adminstrarea  eficientă a resurselor comunității în 
condițiile  legii. Comuna Cogealac  este subiect juridic de drept fiscal, titulară a codului de înregistrare 

fiscală și a conturilor deschise  la unitatea teritorială de trezorerie , precum și la unitățile bancare. 
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CAPITOLUL II. ORGANIZARE ȘI DATE DE CONTACT 

 
Localitatea   este așezată  în partea de nord a județului Constanța,    la granița cu județul Tulcea, la 

o distanță de  aproximativ 45 km de Municipiul Constanța. 
Cogealac este  o comună , formată din satele Cogealac , Tariverde , Rîmnicu de Jos, Rîmnicu de 

Sus și Gura Dobrogei . În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, privind aprobarea  Planului de 

amenajare a teritoriului național- Secțiunea a IV-a: Rețeaua de localități, Anexa 4- Cogealac este localitate 
rurală  de Rangul  IV fiind  sat-reședință de comună,  iar satele componente ale comunei respectiv, 

Tariverde, Rîmnicu de Jos, Rîmnicu de Sus și Gura Dobrogei sunt localități rurale de Rangul V.  
Comunitatea şi autorităţile sale reprezentative asigură condiţii optime ca fiecare dintre statele care 

o compun să-şi păstreze şi să-şi promoveze identitatea exprimată prin valorile, obiceiurile şi tradiţiile proprii 

în condiţiile stabilite de legile ţării, de prezentul statut şi de celelalte acte de autoritate locală. 
În comuna Cogealac administrația publică se organizează și funcționează potrivit prevederilor 

Constituției României, în temeiul  principiilor  generale ale administrației publice  prevăzute în partea I Titlul 
III  din OUG nr. 57/2019 , al principiilor generale prevăzute  în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea  

Cartei europene a autonomiei  locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, în conformitate  cu 
Hotărârile Consiliului Local, precum și a următoarelor principii specifice: principiul descentralizării, principiul 

autonomiei locale, principiul consultării cetățenilor  în soluționarea problemelor de interes local deosebit, 

principiul eligibilității  autorităților administrației publice locale, principiul cooperării, principiul 
responsabilității, principiul constrângerii bugetare.  

În spiritul tradiţiilor democratice şi al idealurilor perene ale poporului român, al valorilor naţionale, 
europene şi universale, organizarea social-politică, economică, educaţională şi culturală a muncii şi vieţii 

comunităţii locale se întemeiază pe apărarea şi promovarea democraţiei şi a legalităţii, a demnităţii omului 

şi a liberei dezvoltări şi afirmări ale personalităţii umane, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a dreptăţii 
sociale şi a pluralismului politic, a muncii libere şi a familiei care reprezintă valori supreme ale acesteia şi pe 

care autorităţile publice locale, instituţiile şi cetăţenii au datoria  de a le apăra şi garanta.     
Puterea locală aparţine comunităţii, care o exercită, în condiţiile stabilite de Constituţie şi de legile 

ţării, prin autorităţile publice reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi 

prin referendum. 
Comuna Cogealac este localitatea comună a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de 

naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţa politică, de avere, de 
origine socială, de locul naşterii sau de satul în care locuiesc. 

 Pe teritoriul comunei Cogealac îşi poate stabili domiciliul sau reşedinţa orice persoană sau familie 
care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Constituţia României şi de legile ţării. 

            Calitatea de cetăţean al comunei Cogealac se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Centrul administrativ cu sediul Consiliului local şi al Primăriei comunei se află în satul Cogealac. 

Autorităţile publice locale îşi exercită atribuţiile legale privind evidenţa populaţiei, starea civilă, 
autoritatea tutelară prin compartimentele de specialitate, care se află în subordinea secretarului general al 

comunei. 

Organizaţiile locale ale partidelor politice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în 
vigoare contribuind la definirea şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi la împlinirea aspiraţiilor şi 

idealurilor acestora, cu respectarea suveranităţii naţionale, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept, a 
principiilor democraţiei şi ale autonomiei locale. 

Actele autorităţilor publice locale (hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului) care se emit în 
exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor pe care le au la nivelul unităţii administrativ–

teritoriale trebuie să respecte Constituţia României şi legile ţării. 
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 Teritoriul comunei Cogealac este unitar, indivizibil şi inalienabil. Limitele teritoriului administrativ al 
comunei sunt cele stabilite prin legile ţării iar modificarea lor nu se poate realiza decât dacă este aprobată 

prin referendum local organizat în condiţiile legii. 
 Delimitarea intravilanului satelor, evidenţa proprietăţilor şi a folosinţei terenurilor, disciplina şi 

modul de amplasare a construcţiilor se stabilesc prin Planul de amenajare a teritoriului, Planul Urbanistic 
General şi Regulamentul local de urbanism, cadastrul general şi celelalte documente sau forme de evidenţă 

stabilite prin lege, întocmite prin grija compartimentelor de specialitate şi aprobate de către autorităţile 

publice locale potrivit competenţelor legale. 

  
          
CAPITOLUL III . CONSILIUL LOCAL ȘI  APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 
 

Autorităţile reprezentative ale colectivităţii locale din comuna Cogealac sunt: Consiliul local şi 
Primarul. 

 Primarul şi consilierii locali se aleg prin votul liber exprimat, egal, direct şi secret al cetăţenilor care 

au domiciliul stabil în comună, din rândul cetăţenilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Constituţie şi 
de legile în vigoare. 

Primarul, viceprimarul și aparatul de specialitate al primarului, constituie o  structură funcțională cu 
activitate permanentă, denumită PRIMĂRIE, care duce la îndeplinire  Hotărârile Consiliului Local și 

Dispozițiile Primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. 
 Sediul primăriei este în satul reședință,  Cogealac,  având următoarele date de contact: 

localitatea Cogealac, strada Gării, nr. 30, Județul Constanța, Cod postal 907070, email: 

contact@primariacogealac.ro, website:www.primariacogealac.ro, telefon 0241769101, fax 
0241769030. 

Modul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Cogealac se stabileşte prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare aprobat prin HCL nr.35 /18.12.2019. În funcţie de necesităţi şi de evoluţiile 

înregistrate în plan legislativ, regulamentul va putea fi modificat, completat şi actualizat în condiţiile legii. 

 
 Consiliul Local al Comunei Cogealac este alcătuit din 15 consilieri locali.  

 
3.1. COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL COGEALAC ALES ÎN DATA DE 05.06.2016 , 

ACTUALIZAT ÎN DATA DE 19.03.2019 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Formațiunea politică din care face parte 

1 ANTON IOAN  PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 

2 BUBOLIA VASILE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 

3 BUȘU TĂNASE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 

4 TĂNASE VALERIU PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 

5 MUZECHEARU NICOLAE PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ 

6 FOAMETE CRISTIAN UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI 

7 RUSU GABRIEL UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI 

8 NICA ILIE UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI 

9 LUCA GHEORGHE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 

10 MIHAI MARIANA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 

11 STRUGARU MARIANA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

12 PÎNDICHI CORNELIA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 

13 FUNDA ION PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN  DEMOCRAT 

14 CATI HRISTU PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT 

15 RUSU LIVIU VASILE PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR 
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3.2.COMISIILE DE SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE ALE  CONSILIULUI LOCAL 
COGEALAC MANDAT 2016-2020, FUNCȚIONEAZĂ ÎN URMĂTOAREA COMPONENȚĂ: 

 
       Comisia nr. 1- „Agricultură, activități economico- financiare, amenajarea teritoriului si 

urbanism” 
 

LUCA GHEORGHE – PNL-președinte 

STRUGARU MARIANA – PSD-membru 
MUZECHEARU NICOLAE – PMP- secretar 

TĂNASE VALERIU –PMP-membru 
FUNDA ION – PNTCD-memebru 

 

Comisia nr. 2-„ Muncă și protecție socială, protecția mediului și turism, juridică și de  
disciplină” 

 
BUȘU TĂNASE – PMP- președinte  

ANTON IOAN –PMP- membru 
CATI HRISTU –PNTCD- secretar 

FOAMETE CRISTIAN- UNPR- membru 

NICA ILIE – UNPR- membru 
 

Comisia nr. 3 –„ Activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie 
copii, tineret şi sport” 

 

BUBOLIA VASILE – PMP- președinte 
RUSU GABRIEL – UNPR- membru 

MIHAI MARIANA – PNL- secretar 
RUSU LIVIU VASILE – ALDE- membru 

PINDICHI CORNELIA – PSD- membru 

 
 Comisiile de specialitate  au următoarele atribuții principale: 

-analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul loc de activitate; 
-întocmesc avize  asupra proiectelor  de hotărâri și asupra problemelor analizate pe care le prezintă 

consiliului local; 
-îndeplinesc  orice alte atribuții stabilite  prin Regulamentul de organizare  și funcționare  a consiliului local  

sau însărcinări date prin hotărâri  ale consiliului local , dacă acestea au legătură cu activitatea lor. 

 
 

3.3. APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI COGEALAC 
  Aparatul de specialitate  al primarului Comunei Cogealac cuprinde o structură de compartimente 

organizate după cum urmează: 

 
 

STRUCTURA FUNCȚIA DE 
DEMNITATE 

PUBLICĂ 

NUME ȘI 
PRENUME 

CONTACT 

Telefon Adresă email 

PRIMARUL Primar ALEXA 
GHEORGHE 

0241769101 
Int. 102 

contact@primariacogealac.ro 
 

 

VICEPRIMARUL Viceprimar CATI HRISTU 0241769101 
Int.104 

contact@primariacogealac.ro 
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STRUCTURA FUNCȚIA DE 
CONDUCERE 

NUME ȘI 
PRENUME 

CONTACT 

Tel. email 

SECRETARUL GENERAL 

AL UNITĂȚII 
ADMINISTRATIV-

TERITORIALE 

Secretar general 

al comunei 

DELCEA 

LENUȚA 

0241769101 

Int.103 

contact@primariacogealac.ro 

 

ADMINISTRATOR 
PUBLIC 

Administrator 
public 

PETRA 
ROXANA 

0241769101 
Int.109 

contact@primariacogealac.ro 
 

ARHITECT ȘEF Arhitect șef vacant   
 

 

SERVICIUL PUBLIC 
POLIȚIA LOCALĂ 

COGEALAC 

Șef birou vacant   

 
 

STRUCTURA FUNCȚIA  NUME ȘI 

PRENUME 

CONTACT 

Tel. email 

CABINET PRIMAR Consilier 

personal 

ALEXE CONSTANTIN 0241769101 

 

contact@primariacogealac.ro 

 

COMPARTIMENT 
REGISTRU AGRICOL 

Referent III 
superior 

 
Referent III 

superior 

 
Consilier I 

HELERA AURICA 
 

 
CĂPĂȚÎNĂ MONICA 

 

 
MUȘI CARMEN 

 

0241769101 
Int.108 

contact@primariacogealac.ro 
 

 

COMPARTIMENT 

URBANISM ȘI 

AMENAJAREA 
TERITORIULUI  

Consilier  I IONESCU GABRIEL 

CRISTIAN 

0241769101 

Int.107 

contact@primariacogealac.ro 

 

COMPARTIMENT 

SITUAȚII DE 
URGENȚĂ, PROTECȚIE 

CVILĂ ȘI 
MOBILIZAREA 

ECONOMIEI 

Referent III 

superior 

DELCEA VALENTIN 

FLORENTIN 

0241769101 

Int. 103 
 

contact@primariacogealac.ro 

COMPARTIMENT 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 Consilier I 
 

Asistent medical 
comunitar 

 

Asistent medical 
comunitar 

TOCICA GIORGIANA 
 

CATI CAMELIA 
 

 

BARBU FLORIAN 

0241769101 
Int.106 

contact@primariacogealac.ro 

COMPARTIMENT 
CONTABILITATE ȘI 

URMĂRIRE 

CONTRACTE 

Consilier I 
 

Referent III 

superior 
 

PACEA DANIELA 
 

MOCEANU MARIANA 

 
 

0241769101 
Int.105 

contact@primariacogealac.ro 
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Consilier I 
 

ȘAPTE MANUELA 

COMPARTIMENT 

IMPOZITE ȘI TAXE 
Referent III 

superior 
 

Referent III 
superior 

 

Referent III 
superior 

 

ANGHEL EMIL 

ANGHEL 
 

NEAMȚU 
ALEXANDRINA 

 

PUȘI MIOARA 

0241769101 

Int.111 
contact@primariacogealac.ro 

COMPARTIMENT 

ACHIZIȚII PUBLICE 

Consilier I 

 

 

ZELCA CONSTANTIN 

PUIU 

 

  

S.P.C.L.E.P. ȘI STARE 
CIVILĂ 

Consilier I 
 

Referent III 

superior 
 

Referent III 
superior 

ION DUMITRU 
 

ZARZARE LUMINIȚA 

 
 

BACALE 
FLORENTINA 

0241769076 
 

 

 
 

 
0241769101 

Int.110 

contact@primariacogealac.ro 

COMPARTIMENT 
RESURSE UMANE , 

ARHIVĂ ȘI RELAŢII 

CU PUBLICUL-
REGISTRATURĂ 

Consilier I 
 

Arhivar 

 
Consilier I 

 

STRĂJERU CORINA 
 

FÎNTÎNĂ ELENA 

 
CHENDRU MIHAELA 

0241769101 
Int.106 

contact@primariacogealac.ro 

COMPARTIMENT 

TRADIȚII, CULTURA 

ȘI ACTIVITĂȚI 
PENTRU TINERET 

Director camine 

culturale 

 
Supraveghetor 

muzeu 

BUBOLIA DUMITRU 

 

 
MUTU DORU 

0241769101 contact@primariacogealac.ro 

COMPARTIMENT 
ADMINISTRATIV 

Administrator 
 

 
Șef depozit 

 
 

Șofer 

Șofer 
Șofer 

 

MUNTEANU 
FLORENTINA 

 
LAZĂR 

CONSTANTIN 
 

BELU MIHAI 

CARABUZ NICOLAE 
BUTCARU MIHAI 

 

02410769101 
Int.106 

contact@primariacogealac.ro 

SERVICIUL PUBLIC 
POLIȚIA LOCALĂ 

COGEALAC 

Polițist local 
Polițist local 

Polițist local 
Polițist local 

Polițist local 
 

Vacant 
Vacant 

Vacant 
Vacant 

Vacant 
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CAPITOLUL IV.  PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII 
 

4.1. Date geografice și încadrarea în teritoriu 
 

Localitatea Cogealac este o comună din județul Constanța, ce are în componență satele Cogealac   
(reședință), Gura Dobrogei, Rîmnicu de Jos, Rîmnicu de Sus și Tariverde.  

           Conform Planului Urbanistic General elaborat în anul 2001, suprafața administrativă a comunei era 

de 23,825 hectare, din datele preluate de la Institutul Național de Statistică la nivelul anului 2011 suprafața 
comunei era de  19,635 hectare, iar conform  ultimelor măsurători realizate suprafața este de 16,936 

hectare, cu o populație de  5039 locuitori, conform rezultatelor  Recensământului General al Populației și 
Locuințelor din anul 2011 . 

Teritoriul comunei  este situat la întâlnirea Podișului Casimcea și Podișului Istria în zona 

depresionară și de deal. Forma de relief  specifică și predominantă este aceea de câmpie cu dealuri line, 
având influență asupra cursului  derelei și al vânturilor.  

Caracteristicile pedologice ale solului sunt atât zone cu strat  subțire de sol-loess, predominând 
piatra, cât și zone  întinse de pământ arabil. Factorii naturali limitativi ai calității solului din zona comunei 

Cogealac sunt: eroziunea și sărăcirea solului.  
Clima în această zonă se încadrează în climatul temperat, caracteristic zonei Dobrogei. Iernile sunt 

mai blânde decât în restul țării, fapt  explicat prin pătrunderea maselor de aer cald dinspre Marea Neagră.  

Vara, aceleași mase de aer sunt umede și răcoroase. Vânturile  dominante ale zonei sunt Crivățul în 
perioada iernii și Austrul pe perioada verii, numit în popor și ”traistă goală”, deoarece este un vânt secetos  

care creează  vârtejuri de praf ca niște mici cicloane.  
Temperatura medie anuală este de +10o - +11o C, cu extremele înregistrate de -25o C în iarna 

anului 1941 și + 40o C, în vara caniculară a anului 1998. În general iernile  se caracterizează  ca fiind aspre 

și uscate , iar verile ca fiind aride. 
Rețeaua hidrografică de suprafață  a comunei Cogealac este slab  reprezentată fiind caracterizată 

de prezența a trei pâraie: 
 -pârâul Derea-Rîmnicul, care are un debit  de 60 l/min( la ploimai abundent), în timpul verii  

             fiind cu un debit foarte scăzut; 

 -râul Casimcea care trece la 1 km  de localitatea Gura Dobrogei și are un debit de 80 l/min; 
 -pârâul Nuntași (ce izvorăște din comuna Fântânele și se varsă în lacul Nuntași). 

Comuna Cogealac este localizată  într-o zonă  cu potențial solar foarte bun, beneficiind de 200 zile 
însorite pe an și un flux anual de energie solară de 1400 kWh/mp/an. Potențialul  energetic solar s-a 

reflectat în ultimii ani în creșterea investițiilor  în centrale solare. Referitor la energia vântului, comuna are 
un potențial eolian bun, unde viteza  medie anuală a vântului se situează în jurul a 6,5 m/s. 

Calitatea apelor de suprafață  la nivelul întregii comune Cogealac, pentru toate categoriile de 

cursuri de apă este bună. 
În cadrul comunei Cogealac gestionarea deșeurilor menajere este asigurată prin serviciul Local de 

Salubrizare , înființat în subordinea Consiliului Local Cogealac, ce deservește toți locuitorii comunei, după 
următorul program:  

- luni- colectarea deșeurilor menajere în satele Rîmnicu de Sus, Rîmnicu de Jos și Gura Dobrogei; 

- miercuri- colectarea deșeurilor menajere în satul Tariverde; 
- vineri- colectarea deșeurilor menajere în satul Cogealac. 

Pe teritoriul comunei Cogealac, în conformitate cu elementele cadrului natural pot fi sesizate 
următoarele categorii de riscuri:  

-naturale: risc seismic, risc de inundabilitate, risc geotehnic; 
-antropice: calitatea apei potabile, depozitarea deșeurilor. 

            În cazul comunei Cogealac, inundațiile au fost semnalate rar, însă ele sunt posibile  din cauza 

caracterului torențial al pârâurilor  ce traversează localitățile componente. 
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            Patrimoniul natural al comunei Cogealac cuprinde situri de importanță comunitară ce fac parte 
din rețeaua europeană ”Natura 2000” (N2000), arii naturale protejate de interes naționa( rezervații 

naturale, parcuri naturale)l astfel: 
-ROSPA0019 Cheile Dobrogei 10929 Județul Constanța-  Cogealac 11%; 

-ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim- Sinoie500334 Județul  Constanța- Cogealac 10% 
-ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia 5134 Județul Constanța –Cogealac sub  1%. 

 

Teritoriul comunei se învecinează cu următoarele unități administrative: 
-în partea de nord cu județul Tulcea și comuna Fântânele; 

-în partea de nord-est cu comuna Mihai Viteazu; 
-în partea de est cu comunele Istria și Săcele; 

-în partea de sud cu comunele Mihail Kogălniceanu, Tîrgușor și Grădina; 

-în partea de vest cu comunele Casimcea și Pantelimon. 
            La nivelul comunei Cogealac, în anul 2007 numărul de locuințe din comună era de  1664, iar până 

în anul 2017 acesta a crescut  la 1763 locuințe. În cea mai mare parte, locuințele sunt pe parter și locuințe 
cu regim mediu de înălțime. În ceea ce privește  starea clădirilor, aceasta se prezintă, în general , în stare 

bună. Suprafața locuibilă a crescut de-a lungul timpului pornind de la valoarea  de 87.291 mp consemnată 
la nivelul anului 1992 și ajungând până la  valoarea de 114.840 mp suprafață locuibilă în anul 2017. 

 

4.2. Date privind  înființarea  comunei, prima atestare documentară, evoluția istorică 
 

            Localitatea  Cogealac ( Domnești) datează din anii 1890-1900, sub numele turcesc Hogeainlic, în  
traducere  ”Poșta mare” fiind amplasată la jumătatea drumului dintre orașele Constanța și Tulcea, aici 

poposind în trecut  care și poștalioane trase de cai, care transportau zilnic poșta, aici făcându-se schimbul 

de cai pentru a-și continua drumul spre nordul sau sudul Dobrogei.  Profesorul dr. Paul Traeger scrie 
despre Cogealac: „Cogealac a fost nu numai una dintre cele mai întinse comune  cu populație  germană dar 
și una foarte bine organizată și administrată. În mijlocul satului se află biserica înconjurată de o grădină. 
Biserica frumoasă cu un turn înalt în 4 colțuri, construită după un plan din Germania cu ajutorul fundației 
Gustav-Adolf și a Comunității Evanghelice din Cogealac.” 

             La început comuna  a fost formată din  cetățeni veniți din țară cu animale multe,  în special cu 
ovine,  având în vedere  suprafețele însemnate de pășuni naturale din această zonă. Pe parcurs , odată cu 

creșterea animalelor s-a dezvoltat  comerțul cu produse agricole care se  desfășura  la târgul renumit  din 
zona  localității Hogeainlic, devenind  astfel un târg important , la care veneau toți cetățenii din zonele 

limitrofe, astfel  schimbându-și denumirea din Hogeainlic în  Cogealac. Documentaristul Cornelia Toma în 
lucrarea  Despre germanii din Dobrogea  scrie :„În Cogealac  locuiau în bună înțelegere  germani, 
români, turci, bulgari și câțiva evrei  comercianți. În mijlocul satului era o piață la care veneau să vândă sau 
să cumpere  și locuitori din localitățile vecine. De jur împrejur erau magazine, ateliere meșteșugărești, 
cârciumi. În partea de  vest a pieții se aflau cele două biserici , evanghelică și ortodoxă, primăria și 
judecătoria. Înspre est străzi frumoase  străjuite de salcâmi și garduri din piatră. Una din străzi ducea la 
Tari-Verde. Piața din centru devenea în fiecare marți târg de animale, cereale, legume, articole din lemn. 
Prin 1930 veneau atâția oameni la târg  încât pentru a avea spațiu suficient a fost mutat în nord, în 
apropierea gării. În Cogealac se aflau :primărie, stațiune agricolă, circă veterinară, notariat, administrația 
financiară, poliție, poștă, gară, linie de autobuz spre Constanța, farmacie, moară cu motor,  moară de ulei, 
spital, banca populară,  sediul plasei administrative,   fabrică de postav și pânză”. 
Datorită renumelui și importanței acestui târg situat lângă calea ferată, precum și poziției  geografice,  în 

perioada 1936-1937, localitatea a devenit Plasa Cogealac, la care erau polarizate toate localitățile 
învecinate.    

           În cadrul Plasei Cogealac, ca organ administrativ- teritorial de stat  funcționa Pretura Cogealac, iar 

ca organ judecătoresc funcționa  Judecătoria Cogealac, instituții care rezolvau problemele administrative și 
judecătorești pentru toți cetățenii din localitățile  arondate Plasei. 

           Satul Tariverde s-a înființat  între 1873-1875.  La început  s-au instalat 44 familii venite din  Klostitz, 
Kulm, Leipzig, Neu-Arzis, Beresina, Tarutino și Borodino, originari din Wurttemberg, Prusia, Polonia și 
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Bavaria ,majoritatea fiind șvabi. În perioada 1873-1883 localitatea Tariverde ( Tahri=atotputernic, Verdi= a 
dat)  a fost populată cu coloniști de origine  germană , cunoscuți  ca germani dobrogeni. Majoritatea (975 

de persoane)  au părăsit localitatea  la nivelul anului 1940, fiind strămutați  în Germania.  
Începând cu anul  1884 comunele Tariverde și Cogealac sărbătoreau împreună  în ziua de 31 mai  

ieșirea dintr-o lungă și grea  perioadă de secetă . Era o zi de reculegere și rugăciuni colective.  Această  
manifestare  avea loc  în mijlocul câmpului  între cele două localități. 

          Școala românescă din Tariverde , înființată în  1890 a rămas  până în anul 1902 și cu predare în 

limba germană.  Clădirea școlii a fost  construită de comună,  iar biserica a fost terminată în anul 1928. 
Construcția  bisericii a fost supravegheată de  trei studenți la arhitectură din Germania. În trecut satul 

Tariverde s-a numit Dorotea , iar satul Gura Dobrogei s-a numit Cârârgic. 
Pe teritoriul comunei se afla satul Colilia (Culelia sau Colelia) , fondat de germanii dobrogeni, care a 

fost desființat prin Decret prezidențial în anul 1977. În perioada 1873-1883, localitatea a fost  populată  cu 

coloniști  de origine germană, cunoscuți ca germani dobrogeni,  primii coloniști veniți au fost 44 de familii 
de etnici germani, originari  din Basarabia. În anul 1945 Colilia a fost repopulată cu români și aromâni, care 

au fost împroprietăriți cu terenurile și casele deja existente.  Satul avea viață, activitățile se desfășurau 
normal , dar încet, încet au plecat spre oraș toți localnicii, iar în anul 1982 nu a mai rămas  din gospodăriile  

și clădirile existente  decât ruinele  fostei biserici catolice.  Biserica romano-catolică, ce fusese ridicată de 

germani în 1934, a fost ocupată de Biserica Ortodoxă Română. În anul 2004 un grup de credincioși 
ortodocși  au înaintat  o cerere  către I.P.S.Teodosie al Tomisului pentru ridicarea unei mănăstiri. Înalt Prea 

Sfințitul  a dat curs cererii făcând toate demersurile necesare în vederea reactivării bisericii. În anul 
 2006 pe lângă biserica rămasă în picioare a fost înființată Mănăstirea ortodoxă de maici „Intrarea Maicii 

Domnului în Biserică“. Așezământul are ca misiune și o activitate caritabilă și socială, aceea de a adăposti și 
întreține bătrâni lipsiți de posibilități, fără pensie sau cu pensii foarte mici. Mănăstirea ortodoxă se află 

astăzi în centrul Podișului Dobrogean, aproape de Cheile Dobrogei, între satele Gradina și Rîmnicu de Jos. 

În anul 2007 a fost pusă piatra de temelie pentru Paraclisul închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 
zidirea acestuia durând mai puțin de șase luni. În acest paraclis se săvarsesc sfintele slujbe pe toata durata 

iernii, între 21 noiembrie și 23 aprilie. Obștea monahală de la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian a dăruit 
acestui paraclis o minunată catapeteasmă de lemn. 

 

4.3. Demografie 
În ceea ce privește evoluția demografică, rezultatele finale ale Recensământului General al 

Populației și Locuințelor din anul 2011, indică o populație stabilă a Comunei Cogealac de 5.039 locuitori. Din 
totalul populației , 2549 erau de sex  masculin  și 2490 de sex feminin. Evoluția populației  din comuna 

Cogealac, cu datele  de la ultimele trei recensăminte, respectiv  în  anul 1992 se înregistrau  7345 

persoane, în  anul 2002 se înregistrau 7298 persoane și în  anul 2011 se înregistrau 5039 persoane. 
Conform datelor recenzate se constată că la nivelul  comunei Cogealac, populația este ușor masculinizată, 

numărul de femei fiind inferior celui al bărbaților. Sursa: Institutul Național de Statistică 
Din punct de vedere demografic, populația din comuna Cogealac a înregistrat o scădere ceea ce  

are un impact  negativ, atât din punct de vedere economic, cât și în dezvoltarea   imobiliară a comunei. 
Această scădere  se datorează și faptului că în anul 2005, prin Legea nr. 67 din 23 martie 2005 , din 

comuna Cogealac  s-a desprins satul Fîntînele, cu scopul de a se înființa comuna Fîntînele. 

 
4.4. Structura etnică 

Structura etnică  a populației este formată în majoritate din români, limba vorbită fiind româna. 
 

 

 
CAPITOLUL V.  INFRASTRUCTURA 

 
5.1.Infrastructura de transport 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/2006
http://www.crestinortodox.ro/sfantul-gheorghe/
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           Comuna Cogealac este conectată la rețelele de transport public județean de călători, fiind cuprinsă 
în Programul Județean de Transport, pe traseul Constanța –Cogealac. Cursele au o durată de o oră și 

funcționează după următorul program: 
Traseul Cogealac- Constanța: ora plecare- 05:30 , 08:30, 11:30, 14:30, 17:30; 

Traseul Constanța-Cogealac: oră plecare- 06:45, 09:45, 12:45, 15:45, 18:45.  
Legătura dintre comuna Cogealac și municipiul Constanța se realizează și prin intermediul căii      

ferate, pe traseul feroviar Cogealac-Constanța. Este important  de menționat că în apropierea comunei, la o 

distanță de aproximativ 30 km se află situat aeroportul Mihail Kogălniceanu. 
Localitatea Cogealac este străbătută de  următoarele căi rutiere: 

 
1. DN 22 (E 87)- străbate partea de est a comunei Cogealac și face legătura între municipiile 

Constanța și Tulcea; 

2. DJ 226 A- străbate localitățile Râmnicu de Jos, Cogealac și Tariverde și face legătura  cu 
comuna Istria; 

3. DJ 226 B-străbate localitatea Cogealac și face legătura  cu comuna Grădina; 
4. DJ 222- străbate localitățile Râmnicu de Sus și Râmnicu de Jos și face legătura cu județul 

Tulcea în partea de nord și comuna Grădina în partea de sud. 
 

  Distanțele între satul Cogealac, reședința de comună și satele componente sunt: 

 
 Cogealac- Gura Dobrogei: 14 km 

 Cogealac- Râmnicu de Jos: 14 km 
 Cogealac- Râmnicu de Sus: 16 km 

                 Cogealac- Tariverde: 3 km 

 
     5.2. Alimentarea cu apă 

Sistemul de alimentare cu apă are două  surse  subterane, respectiv sursa subterană de apă 
Cogealac ( formată din șase puțuri forate)  și sursa subterană de apă Tariverde ( formată din trei puțuri 

forate). 

Rețeaua de distribuție a apei în localitatea Cogealac ,  are lungimea totală de      23 790 m , stația 
de repompare ce asigură  pomparea apei de la sursă la consumatori este echipată cu două electropompe, 

stația de clorinare este echipată cu un dozator și o pompă,  iar rezervorul de înmagazinare din beton armat, 
suprateran , are capacitatea de 300 mc. 

Rețeaua de distribuție a apei în localitatea Tariverde ,  are lungimea totală de      10 530 m, 
punctul de exploatare cuprinde stația de pompare, stația de tratare a apei, rezervoare de înmagazinare și 

bazin betonat. Stația de pompare a apei este echipată cu două pompe și un vas hidrofor, stația de tratare a 

apei este o instalație de  clorinare automată, iar rezervoarele de înmagazinare  subterane au volumul de 
100 mc. 

Lungimea totală a rețelei de canalizare menajeră din localitatea Cogealac este de 27.510 m , iar în 
localitatea Tariverde lungimea rețelei este de 14.200 m. 

 

5.3.Energia electrică 
            Comuna Cogealac este alimentată cu energie electrică din Sistemul Energetic Național (SEN), toate 

localitățile componente fiind electrificate. 
 Parcul eolian situat în extravilanul comunei Cogealac permite producerea de energie electrică 

folosind resurse regenerabile și curate, respectiv vântul și soarele. Avantajul îl reprezintă , pe de-o parte 
reducerea consumului de combustibili fosili, iar pe de altă parte, reducerea emisiilor de poluanți și de dioxid 

de carbon în atmosferă. Dintre cele 240 turbine aferente Parcului eolian Fîntînele-Cogealac, 100 turbine se 

regăsesc pe teritoriul comunei Cogealac. 
 

       5.4. Iluminatul public 
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Rețeaua de iluminat public  cuprinde întreg teritoriul comunei Cogealac. Sistemul de alimentare cu 
energie electrică a comunei cuprinde rețea de distribuție  de medie tensiune-20kV-în montaj aerian, posturi 

de transformare de tip aerian și rețele de distribuție  de joasă tensiune- 0,4 kV- ce alimentează 
consumatorii de energie electrică și asigură iluminatul public stradal. 

   
5.5. Energia termică 

            În prezent, la nivelul comunei Cogealac, sursa cel mai des utilizată pentru încălzirea  locuințelor o 

reprezintă combustibilul solid sub forma lemnului de foc, care are un dublu inconvenient și anume  că este  
costisitor și că nu asigură un nivel ridicat al gradului de confort termic în locuințe. 

 
       5.6. Gazele naturale 

La nivelul anului 2006 a fost realizat proiectul ”Înființarea  distribuției gaze naturale în comuna 

Cogealac, județul Constanța”.  În cadrul investiției  s-au proiectat  rețelele  de distribuție a gazelor naturale. 
 

       5.7. Serviciile publice locale 
 

  Serviciile publice locale reprezintă acele activităţi şi prestaţii pe care autorităţile publice locale sau 

instituţiile publice de interes local le desfăşoară sau le oferă cetăţenilor în scopul satisfacerii nevoilor 
lor. Principalele servicii publice  la nivelul comunei Cogealac  sunt alimentarea cu apă şi canalizare 

prestate   de SC Gospodărie Apă  Canal și Salubritate SRL  și colectarea deșeurilor menajere de  către  
Serviciul Local de Salubrizare Cogealac. 

  Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, gestionarea şi finanţarea serviciilor de utilitate publică locală 

se reglementează prin hotărâri ale consiliului local, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
  Pentru prestarea serviciilor publice cu excepţia celor care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt 

asigurate gratuit, Consiliul local al comunei Cogealac va stabili taxe speciale prin care să se asigure 
acoperirea cheltuielilor făcute în acest scop. Taxele speciale instituite se vor percepe numai de la 

beneficiarii serviciilor. Consiliul local poate hotărî, pentru a menţine taxele la un nivel acceptabil, ca o 
parte din cheltuielile realizate pentru funcţionarea unor servicii să fie acoperite prin subvenţii de la 

bugetul local. 

  Agenţii economici, instituţiile şi cetăţenii din comuna Cogealac sunt consultaţi de către autorităţile 
publice locale în legătură cu actele de autoritate ce urmează a fi adoptate pe linia înfiinţării, gestionării, 

funcţionării şi finanţării instituţiilor şi serviciilor publice de interes local pe care au obligaţia de a le 
respecta şi aplica în funcţie de nevoile şi condiţiile specifice.         

 
CAPITOLUL VI.  ECONOMIA LOCALĂ 
 

Autorităţile publice locale şi fiecare generaţie de locuitori ai comunei au datoria de a apăra, spori  şi 
diversifica averea comunei, de a o utiliza raţional şi eficient pentru a asigura traiul bun şi un viitor sigur 

pentru toţi membrii comunităţii. 

Economia comunei Cogealac se bazează pe principiile economiei de piaţă, libera iniţiativă şi 
concurenţa, şi are ca scop fundamental dezvoltarea generală a localităţii şi  creşterea calităţii vieţii 

oamenilor.  
Preocuparea de bază a  locuitorilor este , încă din cele mai vechi timpuri, agricultura, respectiv 

cultura plantelor, îndeosebi cultivarea cerealelor  și creșterea animalelelor. Aceste procupări constituie baza  

veniturilor materiale ale locuitorilor. 
Structura profesională a populației  reflectă atât ocupațiile locuitorilor din comună cât și gradul de 

dezvoltare socio-culturală. Domeniile în care își desfășoară activitatea cetățenii din comuna Cogealac sunt: 
agricultura, creșterea animalelelor, apicultura, brutăria, educația (profesori, învățători, educatoare), cele din 

întreprinderile mici și mijlocii ( comercianți, vânzători,  tâmplari, zugravi, vopsitori, tapițeri, mici 
meșteșugari), funcționari publici, medici umani și veterinari, asistenți medicali, asistenți personali, asistenți 

maternali. În  comuna  Cogealac, potrivit datelor statistice,  sunt  peste 80 de asistenți maternali și peste 

150 de  copii preluați în plasament familial. Acest loc a  devenit „acasă” pentru copiii abandonați în spitale , 
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în centrele de plasament, copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în afară țării sau cei  care provin 
din familii dezorganizate. Având în vedere că predomină grupa de vârstă 0- 5 ani este un mare 
avantaj  pentru grădinițe, numărul preșcolarilor  crescând semnificativ, fiind necesară înființarea 
unor  clase suplimentare și astfel,  crearea de noi locuri de muncă pentru cadrele didactice. 
 În comuna Cogealac munca liberă reprezintă calea fundamentală de sporire a averii 
fiecărei familii şi a comunităţii în ansamblul ei. Ea reprezintă valoare perenă a colectivităţii locale. 
  Autorităţile administraţiei publice locale încurajează şi susţin, prin măsuri ce ţin de 
competenţa lor, dezvoltarea şi modernizarea agriculturii, a zootehniei,  a serviciilor şi comerţului, 
a tuturor activităţilor economice care aduc beneficii familiilor, agenţilor economici şi comunităţii. 
Ele asigură egalitate de şanse, tratament nediscriminatoriu pentru toţi întreprinzătorii care 
îndeplinesc condiţiile legale si normele U.E. de a investi şi a desfăşura activităţi economice în 
comuna Cogealac. 
  
 

 CAPITOLUL VII PROPRIETATEA 

 
 7.1. Domeniul public și domeniul privat 
 

  Proprietatea comunei  Cogealac este formată din proprietatea publică şi proprietatea 
privată. 

În comuna Cogealac se respectă principiul pluralismului formelor de proprietate în sensul 
coexistenţei proprietăţii publice ( a statului, a judeţului şi a comunei) cu proprietatea privată a 
persoanelor fizice sau juridice. 

Domeniul public al comunei este alcătuit  din bunurile prevăzute  în Anexa 4 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, precum și alte bunuri de uz sau de interes  public local, 
declarate prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz 
sau de interes public național ori județean. 

Domeniul public al comunei Cogealac este format din : 
- drumurile comunale, vicinale şi străzile ; 
- pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de 
agrement ; 
- reţele de alimentare cu apă, canalizare,  staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate cu 
instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente ; 
- terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoara activitatea consiliul local şi primăria, precum şi 
instituţiile publice de interes local; 
- locuinţele ANL ; 
- statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional ; 
- bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de 
interes public naţional ; 
- cimitirele  ; 
- alte bunuri de utilitate publică, aflate în proprietatea comunei Cogealac. 

Bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Cogealac sunt imprescriptibile, 
insesizabile şi inalienabile. 
 Proprietatea privată a comunei Cogealac este formată din acele bunuri care au fost 
dobândite de aceasta pe căile prevăzute de lege şi care nu sunt cuprinse în lista bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ- teritoriale. 

Trecerea bunurilor comunei Cogealac din domeniul public în domeniul privat al acesteia 
sau invers poate fi aprobată, în condiţiile legii, numai cu aprobarea  consiliului local. 
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7.2. Inventarierea bunurilor 
Toate bunurile aparținând unităților administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii 

anuale. Autorității deliberative i se prezintă anual, de către autoritatea executivă, un raport 
asupra situatiei gestionarii bunurilor. 
     Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale se 
întocmeste și se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea 
executivă ori de o alta persoană împuternicită să exercite atribuțiile respective, dupa caz, care se 
constituie prin dispoziția fiecarei autorități executive a unității administrativ-teritoriale. Comisia  
are obligația să actualizeze inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității 
administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al 
bunurilor respective. 
          Inventarul bunurilor se atestă prin hotărâre a autorității deliberative a fiecarei unități 
administrativ-teritoriale, care va fi însoțită , sub sancțiunea nulității, constatată în condițiile legii,  
cel putin de următoarele documente: 
   a) acte doveditoare ale dreptului de proprietate, însoțite de extrase de carte funciara, din care 
sa reiasă înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară și faptul că bunul în cauză nu este 
grevat de sarcini; 
   b) declarație pe propria răspundere a secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale din 
care sa reiasă că bunul în cauză nu face sau face obiectul unor litigii la momentul adoptării 
hotărârii. 
    În cazul în care nu există acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra unor 
bunuri imobile aflate în proprietatea publică a comunei, a orasului, a municipiului sau a județului, 
aceste bunuri se pot înscrie în domeniul public al comunei, al orasului, al municipiului sau al 
județului respectiv, hotărârea de atestare fiind însoțită de o declarație pe propria răspundere a 
secretarului general al unității administrativ-teritoriale, cu privire la următoarele:  

   a) bunul în cauză nu face obiectul unor litigii cu privire la apartenența acestuia la domeniul 
public al unității administrativ-teritoriale respective la data semnării declarației; 
   b) bunul în cauză nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate 
privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative care reglementează regimul juridic 
al imobilelor preluate în mod abuziv de statul roman în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989. 
       Declarația pe proprie raspundere, semnată de secretarul general al unității administrativ-
teritoriale, va fi însoțită de un referat privind conformitatea cu realitatea pentru bunul respectiv, 
întocmit în scopul asumării celor declarate, semnat de conducatorul compartimentului de resort 
din aparatul de specialitate al autorității executive. În declarație se menționează, în mod 
explicit, existența referatului și a altor documente doveditoare, după caz. 
       Proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public 
al unitătții administrativ-teritoriale se comunică si ministerului cu atribuții în domeniul 
administratiei publice, însotit de toate documentele în cel mult 10 zile lucrătoare de la data 
adoptării, respectiv emiterii actului administrativ. 
     Ministerul cu atribuții in domeniul administrației publice transmite în termen de maximum 
60 zile de la înregistrarea comunicării un punct de vedere cu privire la proiectul hotărârii, 
precum și la documentația aferentă acesteia, pe baza consultării autorităților și instituțiilor 
interesate cu privire la situația juridică a bunului/bunurilor care fac obiectul hotărârii.  
Autoritățile și instituțiile consultate transmit informațiile necesare în termen de maximum 30 de 
zile de la data înregistrării solicitării ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice. 
Necomunicarea informațiilor în acest termen corespunde situației lipsei oricărei obiecțiuni 
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asupra celor solicitate. 
   În situația în care ministerul cu atribuții în domeniul administrației publice, în punctul de 
vedere comunicat, sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, autoritățile 
administrației publice locale efectuează modificările corespunzatoare în proiectul hotărârii în 
termen de maximum 45 de zile de la data luării la cunoștință a acestuia. 
     În situația în care ministerul cu atribuții în domeniul administrației publice, în punctul de 
vedere comunicat, nu sesizează aspecte care contravin prevederilor legale în vigoare, precum și 
în cazul prevazut la art.289, alin. (12) din OUG 57/2019 din, autoritatea deliberativă, la 
propunerea autorității executive, adoptă hotărârea prin care se atestă inventarul 
bunului/bunurilor din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale. Netransmiterea 
punctului de vedere de către ministerul cu atribuții în domeniul administrației publice în termen 
de maximum 60 de zile de la înregistrarea comunicării prevazute la art.289, alin. (9)din OUG 
57/2019 corespunde situației lipsei oricărei obiecțiuni asupra celor solicitate. 
         Pe baza hotărârii prevazute la alin. (13), autoritatea executivă solicită oficiului teritorial al 
Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara efectuarea modificărilor 
corespunzatoare în evidențele de cadastru si publicitate imobiliara. 
        Inventarul bunurilor din domeniul public al unității administrativ-teritoriale: 

   a) constituie anexa la statutul unității administrativ-teritoriale și se actualizează ori de cate ori 
intervin evenimente de natura juridică; 
   b) se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale, într-o secțiune dedicată 
statutului respectiv. 

Autoritățile deliberative ale administrației publice locale, pentru bunurile aparținând 
domeniului public al unităților administrativ-teritoriale decid, în condițiile legii, cu privire la 
modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: 

-darea în administrare; 
-concesionarea; 
-închirierea; 
-darea în folosință gratuită. 

            Reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se 
realizează cu respectarea condiţiilor şi procedurilor stabilite prin legislaţia în vigoare.  

Fiecare persoană fizică sau juridică este obligată să-şi declare anual şi să probeze 
proprietăţile pe care le deţine pe raza comunei Cogealac pentru a fi înregistrate în evidenţele 
fiscale şi agricole ale primăriei. Orice modificare survenită cu privire la regimul juridic al 
proprietăţilor va fi, de asemenea, adusă la cunoştinţă şi probată cu acte, compartimentelor de 
specialitate ale administraţiei publice locale pentru a fi operate corespunzător. 

Inventarul bunurilor din domeniul public al unității adminstrativ-teritoriale constituie anexă 
la statutul comunei, se actualizează ori de câte ori  intervin evenimente de natură juridică și se 
publică pe pagina de internet a Primăriei Comunei Cogealac, în secțiunea Monitorul Oficial Local. 

 
CAPITOLUL VIII. FINANŢELE PUBLICE LOCALE 

 
  Formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare ale comunei Cogealac 
şi ale instituţiilor sau serviciilor publice locale se realizează cu respectarea principiului autonomiei 
locale, administrative şi financiare, reglementarea acestora făcându-se prin hotărâri ale consiliului 
local, în condiţiile Legii finanţelor publice locale şi a celorlalte norme legale în vigoare. 

Bugetul local anual şi bugetele speciale sunt aprobate prin hotărâri ale consiliului local, 
proiectele acestora fiind promovate de către primar, pe baza datelor furnizate de către 
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compartimentul financiar- contabil, respectiv a solicitărilor primite din partea compartimentelor de 
specialitate, a instituţiilor şi serviciilor de interes public local în condiţiile legii. 
 Sursele din care se constituie veniturile bugetului local sunt cele stabilite prin Legea finanţelor 
publice locale. 

 Impozitele şi taxele locale în comuna Cogealac se stabilesc prin hotărâri ale consiliului 
local, în limitele şi în condiţiile stabilite de lege, ţinându-se cont de posibilităţile reale ale 
contribuabililor de a le achita şi de nevoile comunităţii. 
  Organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile la nivelul comunei Cogealac se 
realizează cu respectarea principiilor, regulilor, procedurilor şi responsabilităţilor stabilite prin 
Legea finanţelor publice locale, legilor anuale ale bugetelor de stat, legea contabilităţii şi a 
celorlalte reglementări legale în materie. 
 Ordonatorul principal de credite îsi exercită atribuţiile şi responsabilitaţile ce-i revin pe linia 
finanțelor publice locale prin intermediul compartimentului financiar contabil şi a celorlalte 
structuri sau funcţii publice din cadrul administraţiei publice locale care, potrivit hotărârilor 
consiliului local, dispoziţiilor primarului, fişelor posturilor şi regulamentelor de organizare internă 
au atribuţii în domeniu. 

 
CAPITOLUL IX. DATE PRIVITOARE LA PRINCIPALELE INSTITUȚII DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI, 

CULTURII, SANĂTĂȚII, ASISTENȚEI SOCIALE 
 
Educaţia copiilor, a tineretului şi a tuturor fiilor săi, în spiritul unui patriotism local şi 

naţional şi al integrării europene, reprezintă o datorie fundamentală a părinţilor, a educatorilor, a 
instituţiilor şi a întregii comunităţi. 

Educaţia la nivelul comunei Cogealac se integrează sistemului educaţional naţional 
urmărind în principal : 

a) dezvoltarea armonioasă, din punct de vedere fizic şi sufletesc, a copiiilor, tinerilor şi a 
tuturor membrilor comunităţii ; 

b) lărgirea orizontului de cunoaştere a acestora prin însuşirea bazelor ştiinţelor şi prin 
contactul cu valorile fundamentale ale culturii  locale, naţionale, europene sau universale. 

c) cultivarea abilităţilor practice, a aptitudinilor, talentelor şi a celorlalte disponibilităţi 
creative ,valorificarea acestora din perspectiva afirmării personale şi a sporirii patrimoniului 
cultural ( material şi spiritual) al comunităţii ; 

d) formarea şi afirmarea spiritului întreprinzător, bazat pe libera iniţiativă şi concurenţă ; 
e) promovarea valorilor, principiilor şi virtuţilor morale autentice, inclusiv a celor religioase şi 

cultivarea pe această bază a sentimentelor, a convingerilor şi a unei motivaţii superioare 
pentru o viaţă morală pusă în slujba binelui şi a respingerii răului; 

f) afirmarea voinţei şi întărirea caracterelor, dezvoltarea puterilor sufleteşti necesare în lupta 
cu valurile vieţii, pentru împlinirea aspiraţiilor individuale şi a idealurilor comunităţii ; 

g) asigurarea unei minime culturi politice, juridice şi civice care să dea membrilor comunităţii, 
ai societăţii în general, posibilitatea unei integrări corecte în viaţa şi activitatea acestora; 

h) înţelegerea corectă, de către membrii comunităţii, a raporturilor dintre nevoi şi resurse, 
dintre necesităţi şi posibilităţi, dintre ideal şi real, dintre putere, libertate şi fericire, dintre 
individ şi comunitate ; 

i)  conştientizarea, pe această bază a permanenţei nevoi de implicare a fiecăruia în viaţa 
«cetăţii». 

Şcolile, bisericile, grădiniţele,  agenţii economici, cabinetele medicale împreună cu celelalte 
instituţii şi cu familiile participă în mod liber, de pe poziţiile proprii fiecăruia, cu metodele şi 
mijloacele specifice, la formarea şi dezvoltarea personalităţii fiecărui locuitor al comunei, 
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colaborând pentru cultivarea şi promovarea valorilor spirituale autentice şi pentru realizarea şi 
menţinerea unităţii sufleteşti a comunităţii. 

 Preoţii şi profesorii, învăţătorii şi educatoarele, medicii, demnitarii şi funcţionarii publici,  
administratorii societăţilor comerciale, părinţii şi toţi cei care au dobândit o pregătire sau 
experienţă de viaţă bogată au pe lângă statutul lor profesional oficial şi pe acela de «povăţuitori» 
ai oamenilor şi ai comunităţii locale spre împlinirea «rostului» lor.  

 În comuna Cogealac educația elevilor de vârstă preșcolară și școlară este asigurată în trei 
grădinițe cu orar normal, trei școli generale și un liceu.  

Liceul Tehnologic Cogealac  reprezintă unitatea  coordonatoare pentru școlile din 
satele arondate comunei. Acesta include  în structurile sale următoarele nivele de educație: 
primar, gimnazial, liceal (teoretic și tehnologic), învățământ profesional de 3 ani. 

Structurile care aparțin Liceului Tehnologic Cogealac sunt următoarele: Școala Gimnazială 
„ Cristea Caraman” Cogealac, Școala Gimnazială nr. 1 Rîmnicu de Jos, Școala Gimnazială nr. 2 
Tariverde și Grădinițele cu orar normal din cadrul celor trei localități. 

Atât unitatea coordonatoare cât și  structurile subordonate funcționează într-un  singur 
schimb.  

Numărul de  copii înscriși  în grădinițe este de 140, numărul de elevi , atât în învățământul 
primar cât și în cel gimnazial este de 508 elevi, elevii înscriși în învățământul liceal sunt în număr 
de 172, iar elevii înscriși  în învățământul profesional în număr de 70. 

În cadrul  unităților de învățământ din comuna Cogealac, studierea disciplinelor de predare 
este asigurată de personal didactic calificat, format din 61 cadre didactice, distribuite pe grade 
didactice astfel: 23 cadre didactice cu gradul I, 12 cadre didactice cu gradul II, 19 cadre didactice 
cu definitivat și 2 cadre fără definitivat. 

Lăcașurile de cult din comună sunt: Parohia nr. I Cogealac ”Adormirea Maicii Domnului” , 
Parohia nr. II Cogealac ” Sfântul Vasile cel Mare” ,  Biserica Ortodoxă din Tariverde ” Sfinții  
Apostoli Petru și Pavel ” , Biserica Ortodoxă din Gura Dobrogei ” Sfântul Dumitru” ,  Biserica 
Ortodoxă din Rîmnicu de Jos ” Sfânta Paraschivia” și Mănăstirea Colilia. 

 În comuna  Cogealac se regăsesc patru cămine culturale  amplasate în localitățile 
Cogealac, Tariverde, Rîmnicu de Jos și Gura Dobrogei. 

       Populația comunei are acces  la două cabinete medicale , la trei farmacii, la un cabinet 
stomatologic și la Centrul de Permanență, care oferă servicii medicale 24 din 24. 

  Serviciile sociale la nivel de comună sunt asigurate de primărie prin compartimentul de 
asistență socială și autoritate tutelară. 

 
CAPITOLUL X. PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA TITLULUI SI CERTIFICATULUI DE 

FIU/FIICA AL/A COMUNEI, ORASULUI, MUNICIPIULUI SAU JUDETULUI ORI CEA PRIVIND 

ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE 
 

Condițiile de acordare , precum și drepturile și obligațiile cetățenilor de onoare sunt 
stabilite în Regulamentul de acordare a Titlului de „Cetățean de onoare” aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 32/02.07.2009. 

      Prin HCL nr. 18/17.07.2018 a fost conferit Titlul de „Cetățean de onoare” dlui profesor 
Luță Gheorghe. 
 Drepturile cetățenilor de onoare dobândite  în urma obținerii titlului sunt: 
 -obține scutire de impozit pe clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent; 
 -familia aparținătoare laureatului cu statut „postmortem” dobândește sprijin moral și 
financiar pentru repatrierea celui în cauză, dacă este cazul; 
 -poate obține sprijin moral și material pentru repatriere soț/soție; 
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 -poate beneficia de promovarea și perpetuarea imaginii publice. 
 Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea Comunei Cogealac. 
 
CAPITOLUL XI. CRITERIILE POTRIVIT CĂRORA SE POATE CONFERI ȘI RETRAGE 

PERSOANELOR FIZICE ROMÂNE SAU STRĂINE CALITATEA DE CETĂȚEAN DE ONOARE PENTRU 

COMUNA COGEALAC 
 

Se va conferi unor persoane  fizice române sau străine , cu merite  deosebite pe plan 
politic, economic , social, cultural sau altor persoane reprezentative pentru comună titlul de 
„Cetățean de onoare”, bucurându-se  de anumite drepturi pe toată perioada vieții. 

Titlul de „Cetățean de onoare” se poate pierde sau retrage în cazul în care  persoanele 
cărora le-a fost conferit sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru 
infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale precum și celor care  au 
dosare pe rol care ar leza imaginea titlului. În acest caz propunerea se va face după clarificarea  
situației juridice. 

 

CAPITOLUL  XII. MODUL DE COOPERARE SAU ASOCIERE, DUPA CAZ, CU PERSOANE JURIDICE 
DE DREPT PUBLIC SAU DE DREPT PRIVAT ROMÂNE SAU STRĂINE 

 

            Consiliul local hotărâște , în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local. 
De asemenea, hotărăște înfrățirea comunei cu unități administrativ-teritoriale similare, din alte 
țări, cooperarea sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau din 
străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților 
administrației  publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

Comuna Cogealac face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României și este 
membru al: 

-Asociaţiei Comunelor din România; 
-Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Cogealac-Istria”; 
-Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Cogealac-Fîntînele”; 
-Asociației de Dezvoltare  Intercomunitara „Gura Dobrogei”.  
Este înfrățită cu localitatea Assiros din Grecia. 
Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice ale comunei Cogealac (Primar sau 

Consiliul Local) şi autorităţile de nivel judeţean sau central se bazează pe principiile autonomiei 
locale, descentralizării competenţelor, legalităţii, responsabilităţii, solidarităţii şi cooperării, în 
condiţiile şi în limitele stabilite de legislaţia în materie şi de normele Uniunii Europene. 

Relaţiile pe care comuna Cogealac şi autorităţile sale reprezentative le stabilesc, întreţin şi 
dezvoltă cu alte comunităţi, autorităţi, instituţii şi alte persoane juridice trebuie să slujească 
interesul şi binele general al colectivităţii locale şi să se întemeieze pe respectul şi încrederea 
reciprocă dintre părţi, pe asumarea răspunderii şi asigurarea legalităţii înţelegerilor şi actelor 
încheiate. 

 
 

CAPITOLUL XIII. PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA SI SCHIMBAREA DENUMIRILOR DE 

STRĂZI, PIEȚE ȘI DE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL 

 

Proiectele de hotărâri ale consiliului local, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor 
nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură, ori 
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schimbarea unor astfel de denumiri, vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și 
avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană. 

Hotărârile consiliului local adoptate fără solicitarea avizului comisiei de atribuiri județeană, 
sunt nule de drept. 

 
CAPITOLUL XIV. MODALITĂȚI DE CONSULTARE A POPULAȚIEI COMUNEI COGEALAC PENTRU 
PROBLEME DE INTERES LOCAL 

 

Locuitorii comunei Cogealac sunt consultați , în condițiile legii, asupra problemelor de 
interes deosebit, prin referendum. Referendumul local se organizează și se desfășoară potrivit 
prevederilor Legii nr. 3/2000 privind  organizarea și desfășurarea referendumului  modificată prin 
OUG nr. 29/2019. 

Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale 
comunei se înaintează Parlamentului  României spre adoptare, numai după consultarea prealabilă  
a cetățenilor prin referendum. Problemele  supuse referendumului local se stabilesc de consiliile 
locale, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.  

Cetățenii comunei pot fi  consultați si prin adunări cetățenești, organizate la nivelul satelor 
componente. Convocarea și organizarea acestora se face de către primar, la inițiativa acestuia sau 
a unei treimi din numărul consilierilor în funcție. Convocarea adunării se face  prin aducerea la 
cunoștință publică  a scopului , datei și a locului unde urmează să se desfășoare aceasta. 

Adunarea cetățenescă e constituită legal în prezența majorității reprezentanților și adoptă 
propuneri cu majoritatea celor prezenți. Propunerile se consemnează într-un proces verbal  și se 
înanintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima ședință, în vederea 
stabilirii modalităților concrete de realizare  și de finanțare , dacă este cazul. 

Soluția adoptată de consiliul local  se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului 
general al comunei. 

În contextul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
locală se urmărește stimularea  participării  și implicării cetățenilor  la luarea deciziilor pe plan 
local și crearea  unor relații de colaborare între cetățeni și  administrația publică. Persoana 
responsabilă cu asigurarea transparenței decizionale conform Legii nr. 52/2003 din cadrul 
Primăriei comunei cogealac este dna Puși Mioara. 

 

 

CAPITOLUL XV. ÎNSEMNE SPECIFICE ALE LOCALITĂȚII ȘI MODALITĂȚILE DE UTILIZARE A 
ACESTORA 

 

Pe teritoriul comunei Cogealac  se folosesc, în condițiile legii, următoarele simboluri: 
-naționale: 
 -Drapelul României 
 -Ziua Națională a României-1 Decembrie 
 -Imnul Național al României- „Deșteaptă-te române” 
           -Stema țării- stabilită prin lege organică 
-europene: 
 -Drapelul Uniunii Europene 

              -Imnul Uniunii Europene  
 -Ziua Uniunii Europene-9 Mai 
 -Mottoul Uniunii Europene- „Uniţi în diversitate” 
-locale: -comuna Cogealac nu are  aprobată  stema și logoul  localității 
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            -Ziua comunei se va stabili în condițiile legii  
 
CAPITOLUL XVI. DREPTURILE,  LIBERTĂŢILE   ŞI  ÎNDATORIRILE 
FUNDAMENTALE   ALE   CETĂŢENILOR   COMUNEI  COGEALAC 

 

 Cetăţenii comunei Cogealac beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin 
Constituţia României şi prin alte legi, având obligaţiile şi drepturile prevăzute de acestea. 
Cetăţenii comunei Cogealac sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi 
discriminări. 

Dispoziţiile prezentului statut privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi 
aplicate în concordanţă cu prevederile Constituţiei României şi ale legilor ţării, cu Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate în care România este parte. 

 Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a 
intereselor sale legitime. 

Limitele exercitării drepturilor şi libertăţilor individuale se stabilesc prin legi, astfel încât să 
nu permită  încălcarea drepturilor şi libertăţilor altora, a ordinii publice sau a bunelor moravuri. 

 
16.1 Drepturile şi libertăţile fundamentale 

 

Cetăţenilor comunei Cogealac le sunt garantate, în condiţiile legii, următoarele drepturi şi 
libertăţi fundamentale : 
- dreptul la viaţă şi la integritate fizică si psihică ; 
- libertatea individuală ; 
- dreptul la apărare ; 
- libera circulaţie ; 
- dreptul de a le fi respectată şi ocrotită, de către autorităţile publice  viaţa intimă, familială şi 
privată; 
- inviolabilitatea domiciliului ; 
- secretul corespondenţei ; 
- libertatea conştiinţei ; 
- libertatea de exprimare ; 
- dreptul la învăţătură ; 
- accesul la cultură ; 
- dreptul la ocrotirea sănătatii ; 
- dreptul la mediu sănătos ; 
- dreptul la vot ; 
-dreptul de a fi ales ; 
-libertatea întrunirilor ; 
- dreptul de asociere ; 
-dreptul la muncă şi la protecţie socială a muncii; 
- interzicerea muncii forţate ; 
- dreptul la grevă ; 
- dreptul la proprietate privată; 
- libertatea economică ; 
- dreptul la moştenire ; 
- asigurarea unui nivel de trai decent ; 
- ocrotirea familiei ; 
-protectia familiei şi a tinerilor ; 



 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COGEALAC- JUDEȚUL CONSTANȚA 

 

STATUTUL COMUNEI COGEALAC 

 

 22 

-dreptul la petiţionare ; 
-dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a solicita anularea actului şi repararea 
pagubei ; 
 
     Autorităţile publice locale au obligaţia de a asigura, în mod direct, sau în colaborare cu 
instituţiile şi autorităţile statului, exercitarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute în prezentul statut, 
în condițiile legii. 
       Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau a unor libertăţi se poate impune numai prin lege 
şi numai pentru situaţii de natura celor prevăzute de art.53 din Constituţia României. 
       Tuturor cetăţenilor comunei li se asigură egalitatea de şanse şi în faţa legii şi a autorităţii. În 
comuna Cogealac sunt interzise discriminarea, exploatarea şi încălcarea sub orice formă a 
demnităţii umane. 
 

16.2. Îndatoririle fundamentale 
 

Cetăţenii comunei Cogealac au următoarele îndatoriri fundamentale : 
a) să se achite de îndatoririle fundamentale pe care le au faţă de ţară şi faţă de statul român în 
conformitate cu prevederile Constituţiei României ; 
b) să manifeste loialitate faţă de comuna Cogealac, să păstreze, să sporească şi să promoveze 
valorile care definesc identitatea acesteia şi să-i asigure unitatea şi integritatea; 
c) să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin jurământ, în cazul exercitării unor funcţii publice 
locale,  cu bună credinţă ; 
d) să desfăşoare o activitate utilă pentru sine, pentru familie, pentru comunitate şi pentru 
societate în general; 
e) să contribuie la cheltuielile publice prin plata taxelor şi impozitelor locale ; 
f) să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile 
şi libertaţile celorlalţi membri ai comunităţii ; 
g) să slujescă binele general al comunităţii şi să nu aducă prejudicii materiale sau de imagine 
comunei Cogealac. 

 

 
CAPITOLUL XVII. DISPOZIȚII FINALE 

 

Nerespectarea prevederilor prezentului statut atrage după sine aplicarea sancțiunilor 
prevăzute de lege. 

Prezentul statut poate fi  modificat, completat sau revocat prin hotărâri ale consiliului 
local. 

 


