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 Cap. I 

 INTRODUCERE 

 Comuna Fântâna Mare este unitatea administrativ-teritoriala de baza, care 

cuprinde populatia rurala reunita prin comunitate de interese si traditii, reinfiintata 

prin Legea nr. 339/2003 . 

Comuna Fântâna Mare este alcatuita din patru sate componente: Fântâna Mare 

, Cotu Baii , Praxia si Spatareşti . 

Populatia comunei este de aproximativ 2646 locuitori avand rangul III potrivit 

prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului national - Sectiunea a IV-a "Reteaua de localitati". 

Satul Fântâna Mare  are statut de resedinta a comunei.   

FORMA DE PROPRIETATE: 

Primăria comunei Fântâna Mare este o  persoana juridica de drept public. Ea 

are  un patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina.  

OBIECT DE ACTIVITATE : Primăria comunei Fântâna Mare ca autoritate 

administrativ teritoriala  poate intra in raporturi juridice cu alte autoritati sau 

institutii publice, cu persoane juridice romane sau straine, indiferent de natura 

acestora, precum si cu persoane fizice, in conditiile legii. Primăria prin primar si 

aparatul propriu al primarului aduc la indeplinire hotararile consiliului local si 

rezolva toate problemele de interes public. 

 SCURT ISTORIC AL COMUNEI : 

Cele mai vechi urme de locuire dateaza din neoliticul timpuriu , dar atestarea 

documentara a satelor este mentionata abia in secolul al XV –lea . Cele mai vechi 

sate respectiv Spătăresti, Blăgesti , Răciuleni si Praxia i-si au obarsia in acest secol , 

iar cele mai noi , Fantana Mare si Cotu Băii se află mentionate abia la sfarsitul 

secolului al XVII –lea si inceputul secolului al XVII –lea . 

Din anul 1865 devine comuna avand in componenta satele : Fantana Mare , 

Cotu Baii , Dumbravita  , Praxia . Spataresti si Vadu Moldovei pana in anul 1968 

cand s-a unit cu fosta comuna Ciumulesti si a dat  nastere comunei Vadu Moldovei . 

CARACTERISTICI GEOGRAFICE : 

Comuna se afla la o distanta de peste 400 km. de Bucuresti , 30 km. de 

Suceava si 5 km. de Baia , ultimele doua foste resedinte voievodale ale Moldovei si 

la 7 km. de municipiul Falticeni . 

Face parte din extremitatea sud-estica a Podisului Moldovei , raul Moldova 

care o uda pe o distanta de aproape 5 km. o separa de Subcarpatii Moldovei.  



Relieful este predominant colinar situat la o altitudine de 320-340 metri . Pe 

Valea Moldovei acesta este neted , purtand printre localnici denumirea de « şes » .  

RESURSE NATURALE : 

Majoritatea colinelor sunt folosite pentru agricultura fiind favorabile culturii 

cartofului, cerealelor , sfeclei de zahar si a plantelor pentru nutret terasele sunt 

folosite pentru livezile de pomi fructiferi, in partea de nord –est si padurea de foioase 

isi face prezenta. Nu intamplator comuna poarta acest nume datorita numeroaselor 

izvoare de apa din zona si mai ales din satul Fantana Mare. 

In subsol la o adancime de 340 metri s-a gasit un strat gros de 0,30-0,80 m. 

carbune brun inca neexplatat.  

Alte date si elemente specifice comunei Fântâna Mare , judetul Suceava sunt 

prezentate in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.  

 

CAP.V 

ECONOMIA  

Ramura principala a economiei de pe raza comunei Fantana Mare este 

agricultura. Majoritatea cetatenilor comunei obtin venituri din cultivarea pamantului. 

Societatile comerciale mai importante de pe raza comunei sunt: 

- SC Stibina SRL  

- SC Vastar SRL  

- SC Agromec SA  

- SC Lukoil SRL  

 

CAP. VI 

          AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE  

 

In satul Fântâna Mare ,resedinta de comuna , isi au sediul autoritatile 

administratiei publice locale  si institutii publice : Primaria comunei Fântâna Mare , 

Consiliul Local al comunei Fântâna Mare , Politia comunei Fântâna Mare , Scoala 

„Ion Muceleanu” . 

Administratia publica in comuna Fantana Mare se organizeaza si functioneaza 

in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, 

eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii 

cetatenilor in solutionarea, problemelor locale de interes deosebit. 

Acest drept se exercita de catre Consiliul local  si de care Primarul comunei,  

autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret 

si liber exprimat. 

Competentele si atributiile autoritatilor administratiei publice locale se 

stabilesc numai prin lege. Aceste competente sunt depline si exclusive. 



Consiliul local si primarul comunei functioneaza ca autoritati ale 

administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comuna, in conditiile 

legii. 

Alesii locali sunt primarul, consilierii locali si consilierii judeteni. In 

asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor acestia indeplinesc o functie de 

autoritate publica, beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele 

care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat. 

Mandatul primarului si al consilierului local este de 4 ani. Mandatul se 

exercita in conditiile legii. 

Consiliul Local al comunei Fantana Mare este compus din 11 consilieri alesi 

prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de 

Legea privind alegerile locale. 

Primarul comunei Fantana Mare indeplineste o functie de autoritate publica. 

El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al 

autoritatilor administratiei publice locale, pe care il conduce si il controleaza.  

Primarul raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, in 

conditiile legii.  

Primarul reprezinta comuna sau orasul in relatiile cu alte autoritati publice, cu 

persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.  

Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al 

Romaniei.  

Esarfa va fi purtata, in mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii 

publice si la celebrarea casatoriilor. 

 Organigrama si Statul de functii al Primariei comunei Fantana Mare mai 

cuprinde pe : 

-    viceprimarul comunei  

- secretarul comunei 

- 1 post referent superior III tr. 1 

- 2 posturi referent III superior tr. 2 

- 1 post referent principal tr. 3 

- 1 post inspector I asistent tr. 3 

- 1 post inspector I debutant  

- 1 post consilier I superior tr. 2  

- 1 post auditor I asistent tr. 3 

 

CAP. VII 

CONSULTAREA CETATENILOR  

 

Locuitorii comunei sau orasului sunt consultati, in conditiile legii, prin 

referendum, asupra problemelor de interes deosebit din comuna .eferendumul local 



se poate organiza in toate satele si localitatile componente ale comunei  ori numai in 

unele dintre acestea. 

Cetatenii comunei  pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate pe 

sate.  

  Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se fac de catre primar, la 

initiativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie.  

Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a 

scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.  

Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii 

reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.  

Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului, 

care le va supune dezbaterii consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii 

modalitatilor concrete de realizare si de finantare, daca este cazul.  

Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija 

secretarului comunei . 

 

PATRIMONIUL COMUNEI  

Patrimoniul comunei Fantana Mare  este alcatuit din bunurile mobile si 

imobile aflate in proprietatea publica si in proprietatea privata ale acesteia, precum si 

drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.  

Bunurile care apartin comunei Fantana Mare  sunt supuse inventarierii anuale, 

in termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale.  

Inventarul bunurilor comunei sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentul statut, 

care se va actualiza anual.  

Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare 

caz, in note explicative anexate la inventar. 

Criteriile pe baza carora bunurile aflate in proprietatea publica a comunei 

Fantana Mare si cele din proprietatea privata a acesteia pot fi date in administrare 

regiilor autonome si institutiilor publice, pot fi concesionate ori inchiriate  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 

sunt stabilite de prevederile legale in vigoare . 

Criteriile pe baza carora Consiliul Local  hotaraste cu privire la cumpararea 

unor bunuri ori la vanzarea bunurilor aflate in proprietatea privata a comunei de 

asemenea se stabilesc in conditiile legii. 

Atribuire si schimbare a denumirilor de strazi, piete si de obiective de interes 

public local se face de catre Consiliul Local in conditiile legii. 
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