
R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL BORANESTI

H O T A R A R E 
privind aprobarea Statutului comunei Boranesti, judetul Ialomita  

Consiliul local al comunei Boranesti, judetul Ialomita
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului nr.568/21.03.2011
-referatul secretarului nr.570/21.03.2011
-raportul comisiei de specialitate nr.1007/25.05.2011
- prevederile O.G. nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unitatii administrativ-
teritoriale,cu modificarile ulterioare;
In  temeiul  art.36  alin.(3)  lit.  a)  respectiv  art.  45  alin.(1)  din  Legea 
administratiei  publice  locale  nr.215/2001®  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare

H O T A R A S T E:

        Art.1. Se  aproba  Statutul  comunei  Boranesti ,  judetul 
Ialomita,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
        Art.2. Prezenta hotarâre se va aduce la cunostinta publica si primarului 
comunei prin grija secretarului comunei Boranesti .

                                 Presedinte sedinta,
                                      Visan Nicolae                          Contrasemneaza 

                                                                           Secretar comuna,
                                                                                     Radu Teodor Liviu 

Nr. 29
Din 31.05.2011



CONSILIUL LOCAL BORANESTI                                         ANEXA LA 
JUDETUL IALOMITA                                                   HCL Nr.29/31.05.2011

S T A T U T U L
C O M U N E I   B O R A N E S T I 

Art.1 În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(3), litera a) din Legea 
administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001®cu  modificările  şi  completările 
ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.  53/2002 privind Statutul-cadru al 
unităţii  administrativ-teritoriale,  aprobată  prin  Legea nr.  96/2003,  Consiliul 
local al comunei Boranesti elaborează şi aprobă Statutul propriu al comunei 
Boranesti .

Art.2  Comuna  este  unitatea  administrativ-teritorială  de  bază,  care 
cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii.

Comuna Boranesti este alcătuită din doua sate componente: Boranesti 
si Sintesti  . Satul Boranesti este reşedinţă de comună.

Art.3 Comuna Boranesti este persoană juridică de drept public. Ea are 
patrimoniu  şi  capacitate  juridică  deplină.Comuna Boranesti  poate  intra  în 
raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii publice, cu persoane juridice 
române sau străine, indiferent de natura acestora,
precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.

Art.4  Statutul  comunei  Boranesti  cuprinde  următoarele  date  şi 
elemente specifice:
Teritoriul administrativ al comunei Boranesti este în suprafaţă de 3282 ha.
Delimitarea teritorială a comunei Boranesti
Comuna Boranesti se afla situata in partea de S- V a judetului Ialomita ,
Se invecineaza la Nord cu Raul Ialomita , la Vest cu comuna Cosereni  , la 
Est cu comuna Barcanesti si la Sud cu comuna Rosiori.
Satele componente ale comunei Boranesti sunt : Boranesti si Sintesti .
Scurt istoric al comunei Boranesti 
  Borăneştii sunt atestaţi ca sat din secolul al XVIII-lea, când apar pe 
hărţi austriece sub numele de "Borăneştie". Originea numelui său pare să 
fie aceeaşi cu cea a Borei de lângă Slobozia sau aminteşte de satul 
"urmaşilor lui Boran", nume cu rezonanţă bulgară. Comună rurală de la 
anul 1864, cuprinzând şi satul Sinteşti, Borăneştii au făcut parte între anii 
1874-1876 din Comuna Speteni, după cel din urmă an devenind comună. 
Multă vreme cu acest statut, după reorganizarea din anul 1968 a devenit sat 
component al Comunei Coşereni, iar din 2004 -după un referendum local- a 
devenit iarăşi comună.
         Administrativ, satul Borăneşti aparţinea la anul 1831 de plasa Ialomiţa, 
iar în anul 1864 a trecut la plasa Câmpul, până în 1904, când a trecut la 
plasa Eliza-Stoeneşti, din 1905 aflându-se o vreme la plasa Lehliu-Eliza 
Stoeneşti. 

http://www.boranesti.go.ro/boranesti_administrativ.html
http://www.boranesti.go.ro/boranesti_satelit.html


         La anul 1864 satul Borăneşti avea 184 locuitori, la anul 1906 avea 
1416 locuitori -dintre care 731 bărbaţi şi 685 femei, la 1912 avea 1318 
locuitori, la 1930 avea 1449 locuitori, iar la 1966 avea 2357 locuitori.

Teritoriul administrativ al comunei Borănesti face parte din marea 
unitate "Câmpia Vlãsie", la cumpăna apelor dintre bazinul hidrografic al 
Dunării si cel al Ialomitei. În partea de nord se găseste lunca Ialomitei, iar În 
partea de sud, o terasă înaltă, având cote cuprinse între +18m si 35m. 
Relieful este tabular, fragmentat de valea Râului Ialomita.

Comuna se află amplasată paralel cu cursul râului Ialomita, pe malul 
său drept.
Zona de luncă: Râul Ialomita are un curs meandriform si o vale asimetrică pe 
lătime variabilă între 1,5km si 4,5km. Malul său drept este apărat de un dig 
pe tot teritoriul comunei (în partea de nord a satelor), care asigură scurgerea 
viiturilor fără afectarea zonelor locuite si agricole. Lunca prezintă numeroase 
brate moarte si privaluri. De asemenea există câteva zone cu exces de 
umiditate. Zonele construite ale comunei Borănesti se situează în această 
zonă de luncă.
  Zona de versant: Lunca Ialomitei este mărginită la sud de un versant 
abrupt, taluzat. Taluzul are înăltimi în jur de 20m iar panta sa (15%-20%) îl 
face dificil pentru construire.
  Zona de câmpie înaltă: Platoul din partea sudică variază între 70m si 87,5m 
altitudine, prezentând sub solul subtire nisipuri eoliene. Această zonă este 
destinată culturii agricole (principalale culturi fiind cele de grâu, porumb si 
floarea-soarelui).

     Geologia
     Din punct de vedere geologic fundamentul regiunii este alcătuit din roci 
cristaline cu o cuvertură sedimentară de aproximativ 5000m, cuprinzând 
paleozoic, mezozoic si neozoic.
Paleozoicul cuprinde Ordovicianul - reprezentat prin gresii cuartitice 
negricioase, Silurianul - reprezentat prin sisturi argiloase negre cu graptoliti 
si argilite negre, Devonianul - reprezentat prin argile negre, gresii, siltite, 
calcare negre spatice, calcare si dolomite brune cu anhidrit.
     Carboniferul cuprinde calcare si dolomite. Triasicul cuprinde pelite si 
nisipuri roscate, iar Jurasicul - argile negre cu gresii si nisipuri silicioase 
acoperite de calcare si dolomite.
     Cretacicul cuprinde calcare în bază si gresii si nisipuri glauconitice la 
partea superioară. Neozoicul incepe cu Eocenul, care cuprinde gresii si 
calcare lumaselice.
     Tortonianul este format din calcare, gresii si algire, iar Sarmatianul din 
argile si calcare. Meotianul cuprinde nispuri si marne, Pontianul - marne 
nisipoase, Dicianul - nisipuri, Iar Levantinul - calcare si nisipuri.
     Cuaternarul prezinta in baza Pleistocenul inferior - Complexul stratelor de 
Fratesti, urmeaza Pleistocenul mediu - Complexul marnos si apoi 
Pleistocenul superior - Nisipurile de Mostistea.



     Depozitele de terasa si loess-urile apartin Holocenbului, precum si 
nisipurile de dune.
     Conditii hidrologice
      Hidrologia Comunei Boranesti este conditionata de o serie de factori: 
litologia si proprietatile fizice ale rocilor acvifere, situarea morfologica, 
raportul alimentare/drenare. Exista roci care inmagazineaza apa din Cretacic 
pana in Holocen, dar cele mai importante sunt cele Cuaternare.
      Acviferul de mare adancime este reprezentat prin Complexul stratelor de 
Fratesti, situat in jurul adancimii de 50m si avand aproximativ aceeasi 
grosime. Complexul cuprindetrei nivele nisipoase cu inclinari estice. 
Alimentarea lui se face din infiltrarea apelor meteorice si de suprafata, dar si 
din afluxul subteran dinspre Subcarpati. Directia de curgere a apei este de 
vest-est. Apa este in general potabila, depasiri la o parte din indicatori 
inregistrandu-se in putine cazuri. Acviferul de medie adancime cuprinde 
Complexul Marnos situat sub 20m adancime si este ascensional. Complexul 
are aceeasi inclinare, directia de curgere fiind NV-SE. Gradul de 
mineralizare inidca o alimentare prin infiltratiile apelor de suprafata si 
freatice.
      Acviferul de mica adancime, Nisipurile de Mostistea, are apa cu nivel 
usor ascensional situandu-se intre 10 si 20m adancime. Inclinarile stratelor 
rezervor sunt aceleasi ca la cele din adancime, iar directia de curgere este 
VNV-ESE. Alimentarea se face prin infiltratii din ape meteorice si de 
suprafata, precum si din capetele de strat din interfluviul Arges-Mostistea. 
Pentru alimentari cu apa se recomanda acviferele de mica si medie 
adamcime.
      Freaticul este potabil si folosit de locuitori; are adancime destul de mica, 
de 2-4,5m si este puternic afectat de apele meteorice. In perioadele de ploi 
puternice si indelungate nivelul apelor freatice se ridica cu atat mai mult cu 
cat canalul de desecare impiedica de fapt dreanrea stratelor.
      Conditionari geotehnice
      Teritoriul administrativ al Comunei Boranesti a putut fi divizat in trei zone 
geotehnice, limitele acestora corespunzand in general limitelor 
geomorfologice. Teritoriul urban este amplasat pe o singura zona geotehnica 
si anume cea care corspunde din punct de vedere geomorfologic luncii.
      Fundarea se face in roci holocene superioare, de regula loess-uri.

     Solurile
      Invelisul de la sol este format in cea mai mare parte din solurile zonale 
reprezentate de cernoziomuri. Solurilor mentionate li se asociaza diferite 
faze de eroziune, in general slaba sau modesta la nivelul Campiei 
Baraganului.
      Fertilitatea buna a cernoziomurilor si reliefului cu pante foarte reduse au 
determinat folosirea in agricultura pe scara mare a fondului funciar si 
caracterul predominant cerealier al culturilor, asociat in suprafetele mai mici 
cu cel viticol.



      Folosirea intensiva a resurselor de sol necesita insa si o serie de masuri 
sau lucrari de imbunatatire funciare: lucrari de combatere a eroziunii solului 
si a celor de eliminare a excesului de umiditate rezultat in urma precipitatiilor.

     Hidrografia
      Comuna Boranesti se afla situata in bazinele hidrografice ale raurilor 
Ialomita si Dunare.
      Reteaua hidrografica din zona comunei este formata in principal din raul 
Ialomita, care curge de la vest spre est. In comuna se intalnesc si lacuri, 
Sintesti si Boranesti.

     Clima
      Teritoriul comunei apartine climei temperate cu un pronuntat grad de 
continentalism, ca de altfel intregul Judet Ialomita, cu contraste mari de la 
vara la iarna, atenuata in parte de unele suprafete impadurite situate in 
apropiere (in zona nord-estica a teritoriului administrativ al comunei, de-a 
lungul raului Ialomita).
      Regimul climatic general este caracterizat de veri foarte calde (medii 
termice peste 22 grade C), cu cantitati medii de precipitatii nu prea 
importante, in mare parte sub forma de averse, si ierni foarte reci (medii 
termice in ianuarie sub -2 grade C), marcate la intervale neregulate de 
viscole puternice. Temperatura medie anuala se gaseste in jurul valorii de 
10,5 grade C.
      Precipitatiile prezinta un caracter insular, local. Frecventa anilor secetosi 
si a perioadelor secetoase este mai mare comparativ cu cea a anilor ploiosi 
si perioadelor ploioase. Fenomenele de seceta se pot produce pe tot 
parcursul anului. Astfel in cursul unui an mediu, pot avea loc cca. 7 perioade 
de seceta cu o durata medie de 16 zile. Aceste perioade sunt cele mai 
frecvente la sfarsitul verii - inceputul toamnei.
      Vanturile dominante in tot cursul anulu sunt cele din sector nord-estic, cu 
frecvente intre 25-29% toamna, 22-34% iarna, 26-36% primavara si 22-25% 
vara, urmate de cele din directie opusa, sectorul sud-estic. Aceste 
caracteristici sunt influentate pe de o parte de relieful zonei (tabular, fara 
proeminente semnificative), pe de alta parte, de liniile mari de relief din 
vecinatate (Carpatii si Subcarpatii de Curbura).
      Radiatia solara globala variaza intre 125 si 127,5 kcal pe cm patrat an.
      Microclimatul generat de culoarul raului Ialomita este de cca 400 m in 
stanga si 500 m in dreapta albiei raului.

Teritoriul administrativ al comunei este traversat prin mijloc de artera 
de circulatie DJ 201 Cosereni-Axintele .Pe teritoriul comunei sunt 21 de km 
de drumuri comunale .



Populaţia comunei Boranesti 
Populatia comunei este de 2450 locuitori,  grupati  in 783 gospodarii, 

care repartizaţi pe sate se prezintă astfel:
-Satul Boranesti  = 2068  locuitori – gospodarii = 624
-Satul Sintesti =382  locuitori – gospodarii = 159 
După etnie, în comuna Boranesti sunt 1463 români si 987 romi
Obiceiuri 
In preajma sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, exista obiceiul organizarii  
unor manifestari ca de exemplu:
-in dimineata Ajunului Craciunului (24 dec) copii merg din casa in casa cu 
“Buna dimineata”;
-in seara Ajunului Craciunului tinerii colinda pe la casele gospodarilor
-in dimineata Ajunului Anului nou copiii merg cu “Plugusorul”, 
-in zilele de sarbatoare dintre Craciun si Anul Nou se obisnuieste ca tinerii sa 
se  organizeze  si  sa  umble  cu  “Capra”  iar  de  la  Craciun  si  pana  la 
Boboteaza(6 ianuarie) copii umbla cu “Steaua”.
Evenimente
-Ziua Comunei Boranesti – 15 august 
Ocupaţia principală a locuitorilor comunei Boranesti 
-Agricultura, în special cultivarea cerealelor;
-Creşterea animalelor;
-Comercializarea mărfurilor alimentare şi nealimentare prin Societăţi 
comerciale private şi persoane fizice autorizate;
Terenul agricol al comunei Boranesti este repartizat astfel:
- arabil - 2518 ha
- păşuni – 67  ha
- vii – 60  ha
Neagricol :
- paduri - 413 ha
- teren ape - 16 Ha
-drumuri – 60 ha
- constructii – 141 ha 
- neproductiv- 7 ha 

Autorităţile  administraţiei  publice  locale  prin  care  se  realizează 
autonomia locală în comuna Boranesti , sunt:
Consiliul local al comunei Boranesti , ca autoritate deliberativă
Primarul comunei Boranesti , ca autoritate executivă.
Căi de comunicaţie
Legătura cu oraşul  Urziceni  ,  situat  la o distanţă de 12 km, se face prin 
drumul judeţean DJ 201 şi apoi prin drumul naţional DN 2 –E60
Legătura  cu  municipiul  Bucuresti  ,  situat  la  45  km  se  face  prin  drumul 
judeţean DJ201 si apoi prin drumul national DN 2- E60



Principalele instituţii din comuna Boranesti:
Unitati de invatamant
- Şcoala cu cls I-VIII Boranesti - situată în satul Boranesti 
- Gradinita cu program normal Boranesti 
Unitati de cultura
- Camin Cultural Boranesti 
Unitati de cult
-Biserica crestin – ortodoxa „Sf Maria ”-Boranesti 
-Biserica crestin – ortodoxa „Sf Nicolae ”-Sintesti 
Sănătate
Asistenţa medicală este asigurată prin 3 cabinete medicale individuale.
- farmacie
Asistenţă socială
Asistenţa socială în comuna Boranesti este asigurată prin compartimentul de 
asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Paza
-Politia Locala Boranesti
-Post Politie Boranesti 
-10 Paznici angajati in baza de conventie incheiata cu AJOFM Ialomita 
Patrimoniul public al comunei Boranesti, gestionat si administrat de
Consiliul local cuprinde mai multe bunuri imobile si mobile, aprobat prin HG 
nr. 1353/2001,anexa nr.24( impreuna cu cel al comunei Cosereni ) 
Prin  Hotararea  Consiliului  local  Boranesti  nr.56/29.09.2009  s-a  insusit 
inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Boranesti , 
fiind inaintat catre Consiliul Judetean Ialomita in vederea initierii proiectului 
Hotararii de Guvern 

Art.5 Potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, 
rangul localităţilor componente ale comunei Booranesti , este:
-satul Boranesti- rangul IV - sat reşedinţă de comună
satul Sintesti - rangul V - sat component al comunei
Comuna Boranesti , in conformitate cu legislatia in vigoare, este de
categoria a III-a.

Art.6 Autorităţile administraţiei publice locale sunt:
-Consiliul local al comunei Boranesti, ca autoritate deliberativă
-Primarul comunei Mihail Kogalniceanu, ca autoritate executivă
Sediul: Primăria comunei Boranesti , satul Boranesti, str. 1 decembrie 1918 
Nr.139.
-Numărul consilierilor locali: 11
Structura politică a membrilor Consiliului local Boranesti :
- PNG-cd – 4
- PSD – 1
- PDL – 3
- PR PRO EUROPA- 2
- PNDC -1



Delegat satesc din satul Sintesti –nu este cazul .
Data constituirii Consiliului local Boranesti mandat 2008-2012 – 20.06.2008 

Art.7-  Persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite pe 
plan  politic,  economic,  social,  cultural,  sau  altor  persoane  importante, 
reprezentative pentru comunBoranesti , se confera  titlul de  „cetăţean de 
onoare" .Regulamentul  de  acordare  a  titlului  de  ‚cetatean  de  onoare  ‚al 
comunei  Boranesti   a  fost  aprobat  prin  Hotararea  Consiliului  Local 
nr.36/13.08.2010

Art.8-  Locuitorii  comunei Boranesti  sunt consultaţi,  în condiţiile legii, 
prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din comuna .

Art.9-Cetăţenii comunei Boranesti pot fi consultaţi şi prin adunări
cetăţeneşti organizate pe sate.
Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la 
iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică 
a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.
Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii
reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.
Propunerile  se  consemnează  într-un  proces-verbal  şi  se  înaintează 
primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în 
vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este 
cazul.
Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului.

Art.10- Bunurile din patrimoniul unitatii administrativ teritoriale aflate in 
proprietate publica sau proprietate privata pot fi date in administrarea regiilor 
autonome si institutiilor publice, pot fi concesionate ori inchiriate, in conditiile 
legii  sau pot fi  atribuite in folosinta gratuita pe termen limitat  persoanelor 
juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitate de binefacere sau de 
utilitate publica, ori serviciilor publice.
Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea 
bunurilor aflate în proprietatea privată a comunei, în condiţiile legii.
Concesionarea, inchirierea sau vanzarea se face prin licitatie publica potrivit 
legislatiei in vigoare.

Art.11-Consiliul  Local  al  comunei  Boranesti  hotărăşte  cu  privire  la 
cooperarea  sau  asocierea  cu  persoane  juridice  romane  sau  straine,  cu 
organizatii  nonguvernamentale  si  cu  alti  parteneri  sociali,  in  vederea 
finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de 
interes public local, precum si stabilirea unor relatii de parteneriat cu unitati  
administrativ teritoriale similare din alte tari.

Art.12-  Consiliul local al comunei Boranesti atribuie sau schimba, în 
conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public 
local.



Art.13-Înfrăţirea  cu  alte  localităţi,in  scopul  promovării  unor  interese 
comune,Consiliul Local are dreptul să hotărască stabilirea unor legături de 
cooperare, colaborare, asociere şi înfrăţire cu unităţi sau asociaţii  similare 
din străinătate. Aceste acorduri se pot încheia respectându-se legislaţia în 
vigoare.

Art.14-Stema  comunei  Boranestia  fost  aprobată  prin  HCL 
nr.34/29.07.2010,validata de comisia judeteana si depusa pentru aprobarea 
prin Hotarare de  Guvern .
Descrierea heraldică a stemei :
        Scut triunghiular cu marginile rotunjite.In şef , in câmp verde se afla un 
ştiulete de porumb de aur ,flancat de două spice de grâu ,de aur , aşezate in 
bandă  si in bară dreapta –stângă .In partea centrală a scutului , in câmp 
albastru , se află un monument , cu soclu paralelipipedic , surmontat de o 
placă rotunjita, terminată cu o cruce ,totul de argint.
         Scutul  este timbrat  cu o coroană murală  de argint,  cu  un turn, 
corespunzatoare rangului de comună al localităţii.
Semnificatia elementelor stemei :

Ştiuletele  de  porumb  si  spicele  fac  referire  la  ocupatia  de  bază  a 
locuitorilor comunei aflată in Bărăgan , zonă agricolă prin excelenta.Verdele 
din câmp este simbolul prosperitatii si al speranţei.
 Construcţia de argint este imaginea monumentului eroilor căzuti in cele 
doua Razboaie Mondiale, a căror memorie locuitorii comunei o cinstesc si 
astăzi.

Art.15-Modificarea sau completarea prezentului statut  se poate face 
doar prin hotarare a Consiliului Local al comunei Boranesti .

                 Presedinte sedinta,                              Secretar,
                       Visan Nicolae                           Radu Teodor Liviu 
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