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Avancl in vedere:
- xpunerea de niotive a Vi.cepriinaruiî Coniunei Ciorani, domnul lonel Tăuase
-Prevederile O. G. nr. 53/2002 priind Statutul cadru aI. unitatii adrnnitrativ
teritoriale aprobat ă cu niodicări prin Legea nr. 96/2003.;
-Raportut ce avizare ai con.isiei d.e speciaiitate, clin cadrul Consiliuiui iocal aI
Coniunci Ciorai.
ln tenieiul art. 36 .aJi.n.2) 1ita si alin.(3) lit,a, art. 45 aiin.(1) si art. 1 15 ain. (i),
lit. »b» clin I.egea nr. 215/2001, repubiicat ă , cu niodiieriIe şi cornpietările u1tericare
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Art.1. Se aprobă StatutuI Coniunei Cîoraii,JudeţuI Prahova, conorm anexei care
ace parte integrantă din prezenta hotărre.
Art.2. lriregistrarea şi transniterea prezentei .hotărâri .se va tace prin grija secretarului
connu.iei doan,ria Niria .irieă,
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STATUTUL COMUNEI CIORANI

I. DISPOZITII GENERALE
Art. 1. (1) Organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor
care, potrivit legii, apartin Comunei Ciorani, Judetul Prahova, se supun principiilor autonomiei locale,
descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalit ăţii si
consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
(2) Aplicarea principiilor prevazute la alin.(1) nu pot aduce atingere caracterului de stat
national, unitar si indivizibil al Romaniei.
Art.2. (1) Prin autonomie local ă se inţelege dreptul si capacitatea efectiv ă a autorităţilor
adiuinistraţ iei publice locale de a soluţiona si de a gestiona, în numele si în interesul colectivit ăţilor
puhlice locale pe care le reprezint ă, treburile publice în condi ţiile legii.
(2) Acest drept se exercit ă de catre Consiliul local Ciorani si primarul comunei a1ei prin
vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.
Art.3. (1) Competenţele si atribuţiile autorităţilor administraţieipublice locale se stabilesc numai
prin lege.
(2) Autonomia local ă conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, in
limitele legii, sa aib ă iniţiative în toate domeniile, cu excep ţia celor care sunt date în mod cxpres în
competenţa altor autorităţ i publice.
(3) In relaţiile dintre autoritatile administratiei publice locale si Consiliul Judetean
Prahova, pe de o parte, precum si între Consiliul local Ciorani si primarul comunei, pe de alt ă parte, nu
există raporturi de subordonare.
11. DATE SI ELEMENTE SPECIFICE

Art.4. (1) Comuna Ciorani face parte din judetul Prahova si se întinde pe suprafa ţa de 8045
hectare, din care terenurile agricole reprezint ă aproximativ 89,49%, iar fondul forestier, 3% din totalul
suprafeţei neagricole. Situaţia utilizării teritoriului administrativ al comunei în anul 2012 (ha)
Categorie
Hectare
SUPRAFAŢĂ TOTALĂ
8045
Suprafaţă agricolă
7108
Suprafaţă arabilă
6426
626
Suprafaţă păşuni
Suprafaţă vii
56
Suprafaţă neagricolă
937 total din care:
Suprafaţă - ape, bălţi
167
Suprafaţă păduri
244
Suprafaţă construcţii
358
Suprafaţă căi comunicaţie
154
Terenri degradate şi neproductive
14
Din totalul suprafe ţei agricole, cea mai mare pondere o au terenurile arabile, cu o pondere
de 89,49% din total, urmate de terenul ocupat cu p ăşuni . Cea mai mică pondere o au terenurile ocupate
cu vii. Un potenţial deosebit al comunei îl constituie fondul forestier, care ocup ă la nivelul anului
2012, un total de 244 ha.

Comuna Ciorani se afl ă în extremitatea sudic ă a judeţului, pe malurile râului Cricovul S ărat, în
zona cursului s ău inferior, aproape de v ărsarea în râul Ialomi ţa. Satele se af[ ă pe malul stâng a râului,
dar comuna are teritorii si pe malul drept, fiind udat ă în partea sa sud - vestic ă si de râul Iălomiţa.
Comuna Ciorani se învecineaz ă cu următoarele localităţi:
- la nord - comuna Albe şti Paleologu;
- nord - est - comuna Fulga ;
- la nord - vest - comuna B ărăitaru şi comuna Drăgăneti
- la sud - est - comuna S ălciile;
- la sud - comuna Adâncata, jude ţul Ialomiţa;
- la sud - vest - comuna Brazii, jude ţul Ialomiţa.
(2) Comuna Ciorani este situată pe unitatea morfoligic ă a Câmpiei Române . Ca structur ă
solurile sunt destul de diversificate, în func ţie de predominarea aluviunilor grosiere sau fine şi de
vechimea acestora.
In stânga Cricovului întâlnim cernoziomul levigat, cu un con ţinut mijlociu în humus şi
ayot, moderat în potasiu ş i slab aprovizionat în fosfor . In general , pe întreaga suprafa ţă, humusul
variază între 1,2 şi 4,8% . Deşi nu se ridic ă la calitatea celor din B ărăganul ialomiţean, solul Comunei
Ciorani are însu şiri favorabile unei folosiri fariate şi suficient potenţial nutritiv care s ă asigure în anii
normali producţii bune la majoritatea culturilor practicate.
(3) Autoritatea Consiliului local Ciorani si a primarului comunei se exercită
numai pe teritoriul Comunei Ciorani.

SCURT ISTORIC

Comuna Ciorani este atestat ă documentar într-un hrisov din ,,1592 - august 1593,, prin
care Alexandru cel Rau înt ăreşte comisul Moga s ă stăpânească o parte din ocina din Ciorani . Aeest
comis primise ocina înc ă de pe vremea lui Mihai Voievod (1585).
Denumirea satului este posibil s ă vină de la greco-latinul Korax - Corb, cioar ă, ipoteză
susţinută şi de tradiţia locală .
La începutul secolului xIx Comuna Ciorani era format ă din două sate: Cioranii de Jos
şi Cioranii de Sus care în 1908 se unific ă administrativ şi formează actuala comună Ciorani.
MĂRTURII ARHEOLOGICE

Imensul platou dinspre Prahova şi Istau, lung de aproximativ 16 kilometri, tăiat în două
părţ i egale de Cricovul-Sarat, de-a lungul c ăruia s-a format comuna Ciorani, a oferit omului înc ă din
cele mai vechi vremuri, p ământ fertil pentru ogor şi păşunat, apa, lemne, vânat şi adăpost în pădurile de
stejar ce cre şteau aici din bel şug. Intr-un asemenea spa ţiu geografic, nu este de mirare c ă cele mai vechi
urme de locuire umană, datează din preistorie. Dovada cert ă în acest sens sunt numeroasele fragmente

de ceramică neolitică descoperite de noi în mai multe puncte situate în vatra de ast ăzi a Cioranilor, cât si
în afara ei.
Astfel, în jurul movilei de la Orboiesti şi de acolo pe panta vechiului mal al Cricovului
până la marginea satului, prin anii 1969-1960, din pamântul proasp ăt arat, s-au recuperat o mul ţime de
fragmente ceramice, buc ăţi de zgură şi alte urme materiale, studiate ulterior de specialisti de la Muzeul
Judeţean Prahova. Resturi ceramice asem ănătoare, s-au depistat mai târziu şi-n alte puncte situate în
vatra satului. Este vorba de locurile unde odinioar ă se gaseau 2 movile, din pamântul c ărora oamnii au
confecţionat caramida sau le-au atenuat înaltimea din nevoi gospodaresti. Una din ele, era amplasata în
zona Tiganie, în curtea locuitorului Paun Stefan zis al Catrinei, iar cealalt ă cam la 1,5 km distanţă în
sectorul Chirnogi, la nord-vest de biserica de aici, aproape de malul actual al Cricovului, în dreptul
locuintei lui Manea Raduţă.

Din spusele batrânilor, rezult ă că în aceste perimetre, oamenii g ăseau resturi de podoabe,
cercei, inele, columne (?), monede de arama şi bronz şi chiar comori. Tradiţia păstrează numele unor
,,norocosi care spre sfâr şitul veacului trecut, ar fi găsit asemenea valori în malul Cricovului, ca: Pârvu
Neculai Aron si Pantazi al Marioarei. Ceea ce impresiona, erau resturile de schelete umane care erau
destul de numeroase în jurul movilelor de la Orboiesti si din Tig ănie. De la acestea din urm ă, spre
biserica veche, se întindeau de asemenea niste fortifica ţii medievale realizate din ,,caramida de apa,
presupuse a fi a lui Tudorache Guliano. Pe baza analizelor şi clasificărilor efectuate de arheo1ogu
Victor Teodorescu, cele mai vechi m ărturii de civilizaţie din acest spaţiu sunt fragmentele de ceramic ă
ce aparţin culturii Cris, din perioada neoliticului timpuriu (4500 î.e.n.), cultura care acopera de altfel
întrega suprafaţă a ţării, fiind cea mai caracteristic ă pentru începutul neoliticului în România. A existat o
continuitate de locuire a acestor a şezări, deoarece numeroase fragmente sunt caracteristice culturii
Boian, din perioada neoliticului dezvoltat (3500 î. e. n.), dezvoltată în zona Munteniei.
Ne af[am deci în fata uneia din numeroasele asezari protoromânesti, care împânzeau în
aceasta perioada întreaga Câmpie Româna, dovada a continuitatii elementului dacic si daco-roman si-n
acest spatiu din bazinul Cricovului-Sarat
REŢEAUA HIDROGRAFIC Ă

Reţeaua hidrografic ă a comunei Ciorani este destul de bine dezvoltat ă,
teritoriul comunei fiind str ăbătut chiar prin centrul s ău, de la nord-vest la sud, de
Cricovul-S ărat. Deoarece suprafaţă terenului este în general neted ă, cu ondulaţii abia
sesizabile, inclinarea pantei fiind mic ă, de 0,3%, Cricovul-S ărat prezintă puternice meandr ări
şi divagări ale cursul lui, inclusiv în zona satului. La marginea comunei, apa acestuia nu
poate fi folosită la irigat sau pentru adăpat animale deoarece are un conţinut ridicat de s ăruri.
În ultimul timp, s-a observat o oarecare reducere a salinit ăţii datorate modificărilor din cursul
său superior, ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977,
presupunându-se o îndep ărtare de san-iburile de sare. Nivelul stratului de ap ă potabilă
oscilează între 8-12 metri în Cioranii de Sus, Sili şte şi Chirnogi, 12-18 m şi mai ales în
jurul cotei de 23 m de la nivelul terenului în partea central ă şi sud-estică a localităţii, unde
în urmă cu 40-50 de ani erau renumite fântânile de la ,,Vădana şi ,,Bâlea pentru apa lor
bună la prepararea hranei, sp ălat şi adăparea animalelor, fa ţă de cele mai puţin adânci care
aveau apă sălcie. Astăzi, cvasitotalitatea fântânilor din acest perimetru se foreaz ă la 19-23
metri. In afara vetrei satului, apele freatice variaz ă între 0,4- 1 metru în p ărţile cele mai
joase şi 9-10 metri în părţile cele mai înalte, cu nivelul hidrostatic variabil în func ţie de
precipitaţ ii. La ploile puternice, Cricovul-S ărat produce eroziuni, întreaga cantitate de ap ă
ş i material solid af[at în suspensie fiind c ărată spre câmpie unde se vars ă înalţând luncile,
fenomen observabil.
CLIMA
Situat pe cele trei trepte principale de relief, teritoriul judeţului Prahova
aparţine în proporţie de 80 % sectorului de clim ă continentală (ţinuturile de câmpie şi
subcarpaţii) - zonă în care se încadreaz ă şi comuna Ciorani - şi în proporţie de 20 %
sectorului de climă continental-moderat ă (ţinuturile montane).
Din punct de vedere climatic, localitatea se încadreaz ă în regiunea
cu climă temperat - continental ă, cu ierni în general reci şi veri călduroase. Trecerea de la
iarnă la vară se face brusc, prim ăvara fiind scurt ă.
Teritoriul comunei este caracterizat prin urm ătoarele valori:
Regimul temperaturilor:
- temperatura medie anual ă: +1O,50C
- temperatura minimă absolută: - 30,0 OC
- temperatura maxim ă absolută: + 39,4 OC

Adâncimea maxim ă de îngheţ: 90 centirnetri - 1 metru
Regimul precipitaţiilor:
- Cantitatea de precipita ţii medii multianuale, măsurate într-o perioad ă de
zece ani, este cuprins ă între 500 mm şi 600 mm.
Regimul vânturilor:
Vânturile dominante bat pe diree ţiile nord - vest ş i nord, iar vîteza rnedic
este de 22 m/sec. Presiunea de referin ţă a vântului: 0,30 kPa.
MONUMENTE
În Cioranii de Jos există biserica ,,Adormirea Maicii Domnului în ălţată în
• 1746 de soţia stolnicului Tudorache Giuliana şi fiul lor, comisul Ioan. In 1902 a fost
modificată, adăugându-i-se atunci pridvorul, absidele laterale şi fiind zugravit ă din nou.
Este cuprins ă în lista monumentelor istorice la num ărul 2414 - arhitectur ă. Biserica din
Cioranii de Sus, de şi nu este cuprinsă în lista monumentelor istorice, este ridicat ă înainte
de 1832, când este pomenit ă într-un document aftat în p ăstrarea Academiei Române.
In comună, au fost construite şi trei monumente ale eroilor:
- Monumentul învăţătorului Ion Traşcă, ediftcat în 1978, la Cioranii de Jos,
de către Ion Brezuleanu;
- Crucea eroilor din primul r ăzboi mondial din cimitirul satului Cioranii de
Jos;
- Monumentul croilor din cele dou ă războaie rnondiale ridicat în curtea
bisericii.

RESURSE
Resursele pe care se bazeaz ă potenţialul economic al comunei sunt numai
resurse proprii (terenuri arabile, p ăşuni, păduri, produse animaliere si vegetale). Fondul
funciar agricol constituie principala surs ă naturală a teritoriului comunei, funcţia
dominantă în proftlul economico-social ftind dezvoltarea agriculturii cu cele dou ă ramuri
principale: cultura vegetal ă si creterea animalelor. Comuna nu beneftciaz ă de rezerve
naturale ce pot fi exploatate cum ar fi: rezerve piatr ă, calcar, izvoare termale, c ărbune,
petrol etc.
POPULAŢIE
Potrivit datelor furnizate de Direc ţia de Evidenţă a Pesoanei , populatia Comunei la
3 1 . 1 2.20 1 5 este de 6748 persoane.
Comuna Ciorani are in componen ţă 2 sate şi anume:
- Cioranii de Jos - re şedinţă de comună;
- Cioranii de Sus
Autoritatile administraţiei publice locale sunt:
Consiliul Loeal al Coinunei Ciorani, cu sediul in satul Cioranii de Jos în cl ădirea
primăriei;
- Primaria Cornunei Ciorani, cu sediul in satul Cioranii de Jos , nr. 1287 bis.
INFRASTRUCTURA
Aceesul în comun ă, comunieaţiile rutiere şi transporturile de m ărfuri sau călători se fac
pe următoarele drumuri clasiftcate:
DN 1D - face legătura între DN 1B şi DN Urziceni Slobozia- lungime aprox. 7 km.;
DJ 148 - face legătura între centrul comunei şi staţia CF - lungime aprox. 5 km.;

DJ 201 A face leg ătura între centrul comunei ş i Comuna Adâncata (Ialomi ţa) - lungime
aprox. 4 km.;
DC 78 A - face legătura între centrul localit ăţii şi Comuna Fulga şi Comuna S ălciile Iungime aprox. 5 km.
Localitatea e str ăbătută de o reţea de drumuri cornunale în lungime de 50,936 km.
aparţinând domeniului public al comunei.
Comuna Ciorani are acces direct la re ţeaua feroviar ă de transport.
DEZVOLTAREA ECONOMIC Ă

Art.5 (1) Preocuparea locuitorilor este, înc ă din cele mai vechi timpuri, agricultura,
respectiv cre şterea animalelor. Aceste preocup ări au constituit baza veniturilor materiale ale locuitorilor
dar, odată cu înfiinţarea unor puncte de lucru ale unor societ ăţi comerciale în localiate, o mare parte a
populaţiei active s-a angajat la aceste societ ăţi.
fl Pe raza Comunei Ciorani îşi desfăşoară activitatea un numar de 68 agen ţi
economici, având ca obiect de activitate cultura cerealelor, a porumbului şi a altor plante oleaginoase,
fabricarea şi selecţia unor componente auto şi medicale , comerţ , confecţii, etc. Prezenta acestora a
facut ca o parte a locuitorilor s ă fie angajati cu contracte de munc ă, reducându-se numărul şomerilor şi a
celor fără venit.
LLa nivelul localităţii funcţionează o sucursală a Băncii Române de Dezvoltare,
cu un bancomat şi o agenţie CEC Bank S.A.. De asemenea sunt amplasate şi funcţionează bancomate
ale CEC Bank S.A. şi alRaiffeisen Bank.
comuna Ciorani funcţionează două şcoli , liceul tehnologic şi două grădiniţe
cu program normal, trei dispensare medicale individuale, dou ă cabinete de stomatologie, o substaţie a
Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova , un medic veterinar, dou ă farmacii si o farmacie
veterinară , af[ate în proprietate privat ă , uri post de politie, Centrul Cultural Dromihete, o bibliotec ă
comunală .

ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
Art.6. (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt: Primaria comunei Ciorani
(structura funcţională cu activitate permanent ă) şi Consiliul Local, care au acelasi sediu, respectiv zona
centrală a satului de resedin ţă .
2)..Consi1iu1 local e compus din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct,
secret ş i liber exprimat in conditiile stabilite de legea privind alegerile locale.
1_Numaru1 membrilor consiliului local se stabileste prin ordinul prefectului,
conform Legii Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare.
.LConsi1iu1 local al Comunei Ciorani este format din 15 consilieri, astfel: 13
consilicri apartinand PSD, 1 apar ţinând PNL, 1 apar ţinând PMP.
Art.7 (1 ) Patrimoniul public al comunei e stabilit prin urmatoarele documente: H.C.L.

Ciorani nr. 38/03.10.2008, H.C.L. Ciorani nr. 18/20.04.2010, H.C.L.Ciorani nr. 23/12.05.2010, H.C.L.
nr. 27/27.08.2012, H.C.L. Ciorani nr. 15/26.03.2014.
f) Domeniul privat al Comunei Ciorani e alc ătuit din bunuri mobile şi imobile,
altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietate prin modalit ăţi prevăzute de lege. Bunurile
ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun, dac ă prin lege nu se prevede
altfel.
Donaţiile si legatele cu sarcinipot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului
local.

Art. 8 Partidele politice care îi desfaoar ă activitatea în Comuna Ciorani

- Partidul Social Democrat (P.S.D.)

- Partidul National Liberal (P.N.L.)
- Partidul Mi şcarea Populară (P.M.P.)
- Partidul Alianţa Liberalilor si Democraţilor (ALDE)
Art.9. Potrivit prevederilor Legii 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a
teritorilui national-sectiunea a IV-a Reteaua de localitati, Comuna Ciorani e localitate de rangul 4.
Art.10. Locuitorii Comunei Ciorani se supun legisla ţiei în vigoare a României, precum şi
actelor şi documentelor cu caracter normativ, emise sau adoptate de autorit ăţile publice locale, respectiv
hotărâri adoptate de Consilioul local şi dispozitii emise de primar.
Art.11. Ziva comunei se va s ărbători în aceeaşi zi cu Inălţarea Domnului.
Art.12.(1) Se poate acorda titlul de cet ăţean de onoare unor persoane fizice române sau
străine, cu merite deosebite pe plan economic, politic, social, cultural, educa ţ ional sau altor persoane
importante reprezentative pentru Comuna Ciorani.
)Tit1u1 de cetăţean de onoare se poate pierde sau retrage în cazul in care
persoanele cărora le-a fost conferit desf ăşoară activităţi contrare intereselor comunei.
Art.13. Locuitorii Comunei Ciorani sunt consultati, în condi ţiile legii, asupra
problemelor de interes deosebit, prin referendum. Referendumul local se organizeaz ă şi se desfăşoară
potrivit prevederilor Legii nr. 3/2000 modificat ă de Legea nr. 55 1/2003. Proiectele de lege sau
propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunei se inainteaza Par1aiientu1ui
spre adoptare, numai dup ă consultarea prealabil ă a cetăţenilor prin referendum. In acest caz organizarea
referendumului este obligatorie. Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile
locale, la propunerea primarului sau a unei treimi din num ărul consilierilor locali. Obiectul şi data
referendumului local se stabilesc şi se aduc la cunostinţă publică cu cel putin 20 de zile inainte de ziva
deslăşurării acestuia. Referendumul local se va organiza într-o singur ă zi, care poate fi numai duminica.
Art.14. (1) Cetăţenii pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţenesti, organizate pe sate.
Convocarea şi organizarea acestora se fac de c ătre primar, la ini ţiativa acestuia, ori a unei treimi din
numărul consilierilor în funcţie.
LConvocarea adun ării se face prin aducerea Ia cunostin ţa publică a scopului,
datei si a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta. Adunarea cet ăţenească e constituită valabil în
prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi acloptă propuneri cu majoritatea celor prezenti.
Propunerile se consemneaz ă într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le va supune
dezbaterii consiliului local in prima sedinţă , în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de
finanţare, dacă este cazul. Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunostiinta public ă prin grija
secretarului comunei.
Art.15. Prin dispozitia primarului se stabile şte responsabilul primăriei, pentru relaţia cu
societatea civil ă şi atribuţiile acestuia conform Legii nr. 52/2003 privind transparen ţa decizională în
administraţia publică. Consiliul local şi Primaria Comunei Ciorani au obligaţia de a informa şi de a
supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor
administrative şi la minutele şedinţelor publice.

111 PATRIMONIUL COMUNEI CIORANI
Art.16. (1) Potrivit Legii Administratiei Publice Locale nr. 21 5/2001 patrimoniul
comunei e alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea public ă şi în proprietatea privat ă
ale acesteia, precum şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
i1Bunuri1 e care aparţin comunei sunt supuse inventarierii anuale.
Art.17. (1) Consiliul local hotărăşte la cumpărarea de bunuri, în fl.incţie de alocaţia
bugetară şi în condiţiile legiii.
jfl Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, ipotrivit
prevederilor legale.

IV. COOPERAREA SAU ASOCIEREA
Art.18.(1) Consiliul local hot ără te, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice române sau str ăine, cu organizaţii neguvernamentale i cu al ţi parteneri sociali, în
vederea finanţării i realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de intere public
local. De asemenea, hot ără te înf ăţirea comunei cu unitati administrativ-teritoriale similare, din alte
ţări, cooperarea sau asocierea cu alte autorit ăţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din
străinătate, precum si aderarea la asociaţii naţionale si internaţionale ale autorităţilor administraţiei
publice locale, în vederea promov ării unor interese comune.
LConsi1iu1 local a stabilit, prin hotărâri, cooperarea si asocierea cu ate
consilii locale, astfel:
- Asocierea C. L. Ciorani cu alte unitati administrativ-teritoriale în vederea
constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Deeuri1or
Prahova;
- Asocierea C. L. Ciorani cu alte unitati administrativ-teritorialc în vederea
constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova;
- Aderarea Comunei Ciorani la Asociatia Comunelor din România;
- Aderarea Comunei Ciorani, Judeţul Prahova la parteneriatul ,,Grupul de Actiune
Locală Meleagurile Cricovului.,,
- Asocierea Comunei Ciorani cu alte autorit ăţi locale în vederea constituirii
,,Grupului de Actiune Local ă GL pentru gestionarea fondului piscicol , numit FLAGISTRIŢA,,.
-Asocierea C. L. Ciorani cu C. J. Prahova pentru realizarea unor obiective de
investiţii în localitate (Asfaltare uli ţe săteti ( comunale) , sat Cioranii de Sus, Comuna Ciorani, Jude ţul
Prahova Asfaltare uliţe săteti ( drumuri comunale) , sat Cioranii de Jos, Comuna Ciorani, Jude ţul
Prahova - Etapa 11 si Etapa 111, etc.)

V.

D1SP()ZI ŢII FINALE

Art.19. Nerespectarea prevederilor prezentului statut, atrage dupa sine aplicarea
sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare.
Art.20. Prezentul statut poate fi modificat, completat sau revocat prin hot ărâri ale
consiliului local.

