CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TUŞNAD

PREŞEDINTE - ŞEDINŢĂ

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. …. din ….

STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE
COMUNA TUŞNAD, JUDEŢUL HARGHITA
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CADRUL LEGAL
- CONSTITUŢIA ROMÂNIEI;
- Ordinul Nr. 25 /2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale,
precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;
- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică - Monitorul
Oficial nr.749 din 3 decembrie 2013;
- Legea nr. 554/2004, modificată privind contenciosul administrativ Monitorul Oficial nr. 1154 din 7
decembrie 2004;
- Legea nr. 273/2006, modificată, privind finanţele publice locale;
- Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal şi normele metodologice de aplicare a acestuia, modificată;
- Legea nr. 51/2006 republicată şi modificată, privind serviciile de utilitate publică;
- Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;
- Hotărârea nr.1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional;
- Cartea Europeană a Autonomiei Locale şi Descentralizării;
- Legea nr.351/2001 privind amenajarea teritoriului naţional – Anexa 4;
- Legea nr.195/2006 privind descentralizarea administrativă, modificată.
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CAPITOLUL I
Prezentarea generală a unității administrtiv teritoriale
Art.1. (1) Comuna TUŞNAD, ca unitate administrativ - teritorială a județului HARGHITA, este:
a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu;
b) subiect juridic de drept fiscal;
c) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care
aparţin domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice,
în condiţiile legii.
(2) Comuna TUŞNAD are sediul social Str. Principală, Nr. 176. Cod poștal: 537335. Localitatea:
Tușnad Județ: Harghita. Telefon. Telefon: 0266-334235. Fax: 0266-334235.
(3) Stema comunei TUŞNAD a fost aprobată prin HG nr. 776/2021, prezentată în anexa nr. 1.a.
Art.2. (1) Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA are reședința în localitatea TUŞNAD.
(2) Comuna TUŞNAD, din punct de vedere a situaţiei geografice este reglementată de Legea nr.
2/1968 privind reorganizarea administrativ-teritorială a României. Din punct de vedere administrativ,
Comuna Tușnad face parte din judeţul Harghita și se situează la 25 km de municipiul Miercurea Ciuc
(reşedinţa de judeţ) și la 11 km de orașul Băile Tușnad.
(3) Accesul în zonă se face pe drumul național DN 12 (E 578) sau pe drumul județean DJ 123A.
Satele care aparţin comunei sunt:
- Tușnad reşedinţa comunei, situate la o atitudine de 672 m deasupra nivelului mării, în valea
pârâului Vereş.
- Tușnadu Nou la o distanţă de 2,5 km faţă de satul Tuşnad, localizat între drumul național DN12 și
calea ferată, la confluența prâurilor Ravasz, Mitács și Ölves cu Oltul care șerpuiește spre sud până la
strâmtoarea Tușnad.
- Vrabia la distanţă de 2,5 km de satul Tuşnad, la o atitudine de 655 m deasupra nivelului mării, în
lungul văii pârâului Verebes, de-a lungul drumului național DJ 123A.
(4) Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA, potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului
naţional (Legea nr.351/2001 – Anexa 4 localități rurale), are rangul IV pentru localitatea TUŞNAD,
reședință de comună şi rangul V pentru satele componente ale comunei (Tușnadu Nou şi Vrabia).
(5) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului sunt
prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut.
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Art.3. (1) Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA dispune de o reţea hidrografică formată din Oltul
superior (râu) şi din pârâie. Reţea hidrografică este detaliată în anexa nr. 2 la prezentul statut.
(2) Pe teritoriul Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA, se regăsesc o floră şi faună diversă.
(3) Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA dispune de o mare diversitate de soluri.
(4) Denumirea cursurilor de apă, denumirea faunei şi florei de pe raza teritorială a Comunei
TUŞNAD, județul HARGHITA se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut.
Art.4. (1) Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA s-a înfiinţat în anul 1968 conform Anexei la Legea nr.
2 din 16 februarie 1968 (**republicată**) privind organizarea administrativă a teritoriului României.
(2) Evoluţia istorică a Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA se regăseşte în anexa nr. 4 la
prezentul statut.
Art.5. (1) Populaţia Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA numără 2.186 locuitori, potrivit Institutului
Naţional de Statistică cu privire la ultimul recensământ al populaţiei şi locuinţelor (2011);
(2) Componenţa şi structura populaţiei Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA, se regăseşte în
anexa nr. 5 prezentul statut.
(3) Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului în vederea
respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba lor maternă în relaţia
cu administraţia publică locală şi cu serviciile deconcentrate.

CAPITOLUL II
Autorităţile administraţiei publice locale
Art.6. (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt:
a) Consiliul Local al Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA, reprezintă autoritatea deliberativă de la
nivelul comunei. Consiliul Local al Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA, format din 11 consilieri.
b) primarul Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA, ca autoritate executivă;
c) la nivelul Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA, consiliul local alege un singur viceprimar,
(2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea:
10 – Uniunea Democrată Maghiară din România
1 - EMNP-PPMT
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(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA s-a constatat prin
Ordinul Prefectului Județului HARGHITA nr. 430 din 28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii
condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei TUŞNAD, județul HARGHITA.
(4) Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali, precum şi
apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul statut.
Art.7. (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de cetăţean de
onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a
Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA.
(3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi
retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum şi procedura aplicabilă
pentru acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a comunei TUŞNAD se regăsesc în anexa nr. 7 la
prezentul statut.

CAPITOLUL III
Căi de comunicaţii
ART.8. (1) Raza teritorială a Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA este tranzitată, după caz, de una
sau mai multe dintre următoarele reţele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, cu modificările şi
completările ulterioare:
a) reţeaua rutieră;
b) cale ferată.
(2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanţei
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
din drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes comunal şi poduri, după caz, astfel cum sunt
prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut.
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CAPITOLUL IV
Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii administrativteritoriale
ART.9. (1) Reţeaua şcolară de la nivelul Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA, potrivit Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul total de unităţi de
învăţământ de stat.
(2) Pe raza teritorială a Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA îşi desfăşoară activitatea unitatea
de învăţământ de stat după cum urmează: (Școala Gimnazială Imtes Fülöp Jákó Tușnad cu următoarele
corpuri de clădiri: Școala Gimnazială Imtes Fülöp Jákó din satul Tușnad clasele I-VIII, Școala Gimnazială
Imtes Fülöp Jákó din satul Tușnadu Nou clasele V-VIII, Școala Gimnazială Imtes Fülöp Jákó din satul
Tușnadu Nou clasele I-IV).
(3) Unităţile de învăţământ prevăzute la alin. (1), este prezentată în anexa nr. 9 la prezentul statut.
(4) Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA susţine unităţile de învăţământ prevăzute la alin. (1)
potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.
Art.10. (1) Pe raza teritorială a Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA îşi desfăşoară activitatea instituţii
de cultură (Căminul cultural Tuşnadu Nou, Căminul cultural din satul Vrabia, Căminul cultural Tuşnad,
Muzeul Apelor Minerale).
(2) Pe raza teritorială a Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA manifestările culturale se
desfășoară la spaţiile Căminelor Culturale din comuna TUŞNAD.
(3) Tipul şi denumirea instituţiilor de cultură ori tipul şi denumirea manifestărilor culturale se
regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut.
(4) Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA participă la finanţarea manfestărilor culturale de la
bugetul local, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după
caz, potrivit legii.
Art.11. (1) Pe raza teritorială a Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA se asigură una sau mai multe
dintre următoarele forme de asistenţă medicală, după caz:
a) asistenţă medicală de familie;
b) farmacie.
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(2) Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA participă la finanţarea activităţilor de asistenţă de
sănătate publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile,
contracte cu terţii, după caz, potrivit legii.
(3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul, prin:
a) cabinetul medical de familie.
(4) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală sunt prezentate
în anexa nr. 9 la prezentul statut.
Art.12. (1) Pe raza teritorială a Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA se asigură servicii sociale
definite potrivit art. 30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
activitatea de asistență socială desfășurându-se prin Compartimentul de Asistență Socială.
(2) Comuna TUŞNAD asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1).
(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de comuna TUŞNAD se regăseşte în anexa nr. 9 la
prezentul statut.
Art.13. (1) Pe raza teritorială a Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA nu îşi desfăşoară activitatea,
instituţii de presă în domeniul presei scrise, media on-line şi/sau, după caz, media audiovizual.
Art.14. (1) Pe raza teritorială a Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA îşi desfăşoară activitatea,
asociaţiile/cluburile sportive:
-

Asociația SZAGULDO;

-

Asociația PILISKE.
(2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăseşte în anexa nr. 9 prezentul

statut.
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CAPITOLUL V
Funcţiuni economice ale unităţii administrativ-teritoriale
Art.15. Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi
terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut.

CAPITOLUL VI
Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale
Art.16. (1) Patrimoniul Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA este compus din bunurile mobile şi
imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat al Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA,
precum şi din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial.
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA, întocmit şi
atestat prin HG nr.1351/2001 anexa nr.55, modificat prin HCL nr. 38/2020 și HCL nr. 51/2021 de Consiliul
Local TUŞNAD, inventarul fiind în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Se găseşte
în anexa nr. 14 la prezentul statut.
(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA se
actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a
Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA, în secţiunea dedicată acestui statut.

CAPITOLUL VII
Serviciile publice existente
Art.17. Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul comunei sunt, după caz:
a) serviciul public de transport, după caz, furnizat de operatori privaţi; ONE IMPEX SRL şi
CODREANU SRL;
b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: S.C. ECO -CSIK SRL;
d) serviciul public de iluminat furnizat de: S.C. ELECTRICA SA;
e) serviciul public de apă furniat de: Goscom Băile Tușnad;
f) serviciul public de canalizare şi epurare a apelor uzate furnizat de: S.C. Sc Hargitaviz S.A.
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Art.18. Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei TUŞNAD, județul
HARGHITA sunt furnizate de S.C. ELECTRICA S.A.

CAPITOLUL VIII
Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local
Art.21.(1) Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe şi de
obiective de interes public local, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea
sa, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca
denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură
ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate
şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean, se face prin
hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate
instituţiile şi obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IX
Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi organizaţiile nonguvernamentale
care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială
Art.22. (1) Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA realizează un cadru de cooperare sau asociere cu
organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, organizaţii de
tineret, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii.
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(2) Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi
educative cu caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în strategia de
dezvoltare a unităţii administrative - teritoriale.
(3) Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul
local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pe raza teritorială a Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA îşi desfăşoară activitatea
organizaţiile neguvernamentale (se găsesc în anexa nr. 11):
- Asociația SZAGULDO;
- Asociația PILISKE.
Art.23. (1) Pe teritoriul Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA îşi desfăşoară activitatea un număr de 3
partide politice sau organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în condiţiile Legii partidelor
politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Lista partidelor politice care îşi desfăşoară activitatea în Comuna TUŞNAD, județul
HARGHITA se găseşte în anexa nr. 11 la prezentul statut.
Art.24. (1) Pe teritoriul Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA îşi desfăşoară activitatea organizaţii
sindicale sau asociaţii profesionale: nu este cazul.
Art.25. (1) În Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA îşi desfăşoară activitatea următoarele culte
religioase:
- Ortodoxă
- Romano-catolică
- Reformată
(2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăseşte în
anexa nr. 11 la prezentul statut.
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CAPITOLUL X
Participare publică
Art.26. Populaţia din Comunei TUŞNAD, județul HARGHITA este consultată şi participă la dezbaterea
problemelor de interes local sau judeţean, după caz, astfel:
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii;
b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate, după caz;
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative, după caz;
d) prin participarea la şedinţele consiliului local;
e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare al consiliului.
Art.27. (1) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare a acestuia se
realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,
cu modificările şi completările ulterioare sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare, după caz.
(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei ori
numai în unele dintre acestea (TUŞNAD (reședința), Tușnadu Nou și Vrabia).

CAPITOLUL XI
Cooperare sau asociere
Art.28. Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane
juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a
unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.29. (1) Comuna TUŞNAD, județul HARGHITA aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale ale
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(2) Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna TUŞNAD
prezentate în anexa nr. 12.
Comuna TUŞNAD este partener în mai multe ADI-uri:
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara S.I.M.D. Harghita;
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- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ALCSIK;
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara HARGITAVIZ;
- HARVIZ SA;
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ZONA METROPOLITANĂ M-CIUC,
- ECO CSIK SRL.
(3) Comuna TUŞNAD este înfrăţită cu:
- Comuna Nemesvamos din Ungaria
- Comuna Bosarkany din Ungaria
- Comuna Marly din Elveția
- Orașul Tapioszele din Ungaria
Art. 30. Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin
care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau
tradiţii, se regăsesc în anexa nr. 13 la prezentul statut.

CAPITOLUL XII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art.31. Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin prezenta Hotărâre.
Art.32. Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei TUŞNAD, județul
HARGHITA sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative.
Art.33. Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură
juridică.
Art.34. Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 33 se actualizează, în funcţie
de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puţin o dată pe an.
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Anexa nr. 1.a la Statut
Modelul stemei Comunei Tușnad
DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE STEMEI COMUNEI
TUŞNAD, JUDEȚUL HARGHITA
DESCRIEREA STEMEI:
Stema comunei Tuşnad se compune, conform anexei nr. 1, dintr-un scut triunghiular, cu flancurile
rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint. În partea superioară, în câmp roşu, un stârc din profil privind
spre dreapta, ţinând în cioc o lalea pestriţă, totul de argint, flancat la dreapta de un soare de aur iar la stânga
o cruce dublă, având la bază o semilună cu colturile în sus, totul de argint. În partea inferioară, în câmp
negru, o stea în 8 colţuri, de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.
SEMNIFICAȚIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE:
Brâul undat face referire la hidrografia localităţi - râul Olt. Stârcul şi laleaua pestriţă, semnifică
flora şi fauna bogată a comunei Tuşnad. Soarele, luna şi steaua figurează în ştampila veche, rotundă a
comunei Tuşnad. Cruce dublă (acest element se regăseşte şi în stema Ciucului de Jos) –satul Vrabia.
Culoarea neagră semnifica culoarea bazaltului şi a andezitului des întâlnit în munţii Mitaci. Coroana
murală, cu un turn crenelat, semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
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Anexa nr. 2. la Statut
Prezentarea grafică şi descriptivă.
Comuna Tușnad se află la marginea de est a Transilvaniei, în a treia parte a depresiunii Ciucului
(lungime 60 km) la sud de Bazinul Ciucului de Sus și a Ciucului Central, în Bazinul Ciucului de Jos care
se întinde de la Strâmtoarea Jigodin până la Srtâmtoarea Tușnad, traversat din direcția nord-sud de râul
Olt.
Din punct de vedere administrativ, Comuna Tușnad face parte din judeţul Harghita și se situează la
25 km de municipiul Miercurea Ciuc (reşedinţa de judeţ) și la 11 km de orașul Băile Tușnad,
Accesul în zonă se face pe drumul național DN 12 (E 578) sau pe drumul județean DJ 123A.
Satele care aparţin comunei sunt:
-Tușnad reşedinţa comunei, situate la o atitudine de 672 m deasupra nivelului mării, în valea
pârâului Vereş
-Tușnadu Nou la o distanţă de 2,5 km faţă de satul Tuşnad, localizat între drumul național DN12 și
calea ferată, la confluența prâurilor Ravasz, Mitács și Ölves cu Oltul care șerpuiește spre sud până la
strâmtoarea Tușnad,
-Vrabia la distanţă de 2,5 km de satul Tuşnad, la o atitudine de 655 m deasupra nivelului mării, în
lungul văii pârâului Verebes, de-a lungul drumului național DJ 123A.

Tabel 1 - Terenuri
Categorii de folosință teren

Categorii de folosință teren Suprafață Ha/Km

Terenuri arabile

1765,98 ha

Pășuni

840 ha

Fânețe

1283 ha

Total terenuri agricole

3888,98 ha

Păduri și alte terenuri forestiere

3388 ha

Terenuri cu ape și ape cu stuf

74 ha

Căi de comunicație și căi ferate

44,58 km

Terenuri ocupate cu construcții și curți

133 ha

Terenuri degradate și neproductive

89 ha

Total terenuri neagricole

3728,58 ha

Total general

7617,56 ha
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Anexa nr. 3 la statut
Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale
I. Hidrografia. Apele de suprafaţă şi cele freatice
Râul dominant al rețelei hidrografice a zonei este Oltul superior, care adună și drenează apele prâurilor ce
coboară prin văile asimetrice ale munților vulcanice din jur.
Apele freatice sunt abundente, iar numărul mare de ape subterane, apele minerale reprezentând o
importanţă deosebită. Linia izvoarelor minerale se găsesc la baza teraselor, iar multitudinea izvoarelor de
apă minerală sunt amintite de Benkõ Károly (1853) ca izvoarele Feredőnél, Nádas, Bátord, Középpatak,
Nagyborvíz etc. importante datorită diversităţii hidrochimice, a potrivirii lor pentru îmbuteliere, cură
balneară și agreement, sau apele de suprafață a mlaștinilor Benes, Nyírkert, Varsavész și Kicsi Csemő.
Râul Olt - 10,788 km;
Pârâul Tușnad - 4,170 km;
Pârâul Ravasz Pataka - 1,930 km;
Pârâul Mitacs - 6,200 km;
Pârâul Vrabia - 4,993 km
Heleștee - 2,5 ha
Mlaștina Benes - 10 ha;
Nyirkert - 4 ha;
Kozeppatak - 4 ha;
Csemo - 8 ha;
Nadas - 4 ha.

II. Clima
Comuna Tuşnad se situează într-o zonă caracterizată printr-un climat temperat continental, cu veri relativ
răcoroase şi umede şi cu ierni geroase. Vânturile dominante: vara dinspre nord şi est. Precipitatiile
oscileaza aici intre minima de 480 mm si maxima de 880 mm. Temperatura medie este cuprinsa intre
aproximativ 7,2 – 7,5 °C. Anomaliile locale caracteristice sunt produse de reţeaua de văi, rolul acestora
fiind în devierea maselor de aer reci. Cantitatea de precipitaţii este mai mare, şi valoarea acesteia se ridică
în direcţia munților. Temperatura medie scade odată cu creşterea înălţimii.
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III. Vegetaţia
Vegetatia este alpină în pădurile de pe munți şi de șes în depresiunile intramontane, existând o floră
şi faună foarte bogată. Munții sunt acoperiți de păduri de brazi, iar dealurile care fac trecerea dintre munți
și zonele mai joase ale depresiunilor intramontane sunt aocoperite de un adevărat covor de vegetaţie de
păduri și tufăriș de foioase. Comuna Tușnad și împrejurimi are o floră deosebită de poieni şi luminişuri
unde se practică cositul.
De a lungul cursurilor de apă sunt păduri aluviale cu arin negru (Alnus glutinosa) şi frasinul
(Fraxinus excelsior) şi speciile înrudite (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Cursurile de apă din
zonele de câmpie, până la cele montane, sunt acoperite cu vegetaţie din piciorul cocoșului plutitor
(Ranunculion fluitantis) şi vegetație de râu plutitoare (Callitricho-Batrachion), iar în zonele joase ale
depresiunilor intramontane sunt ierburi graminee ca Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
(Molinion caeruleae), pajişti aluviale din Cnidion dubii, pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis
Sanguisorba officinalis), mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat Saxifraga
hirculus, Angelica palustris, Ligularia sibirica, Agrimonia pilosa) și o particularitate datorită prezenţei
numeroaselor izvoare de apă minerală apariția mlaştinilor soligene alcaline.

IV. Fauna
Fauna spaţiului ca şi cea a florei a pierdut teren din cauza extinderii aşezărilor omeneşti şi s-a modificat
considerabil. Fauna este și ea specifică zonei de păduri, cu mamifere – urși (Ursus arctos); lupi (Canis
lupus); căprioare; veverițe; iepurele; vulpea; liliacul mic sau liliacul comun (Myotis blythii, Myotis
myotis); și de asemenea speciile de rozătoare sunt bine reprezentate.
Zona este caracterizată de numărul mare a păsărilor de pădure: vrabia piţigoiul; privighetoarea; ciocârlia;
mierla; rândunica; cucuvaua; bufniţa; uliul; ciocănitoarea; şi de asemenea aici cuibăresc perechi de carstei
de camp (Crex crex), perechi de berze (Ciconia ciconia) şi perechi de acvila țipătoare mică (Aquila
pomarina) acestea fiind specii ocrotite.
Peştii sunt prezenți prin următoarele specii: crap (Cyprinus carpio), plătica (Abramis brama), caras
(Carassius auratus), biban (Perca Fluviatilis), păstrăvul indigen (Salmo trutta fario L.), zglăvoaca (Cottus
gobio) și țiparul (Misgurnus fossilis) aceștia din urmă fiind specii ocrotite.
Amfibiile şi reptilele sunt reprezentate de şerpi, şopârle şi salamandre ocrotite ca tritonul cu creastă
(Triturus cristatus), izvorașul cu burta galbenă (Bombina variegata) este omniprezentă, dar şi specia
brotăcelul de copac (Hyla arborea) are populaţii însemnate și nevertebrate ca melcii din speciile Vertigo
angustior și Vertigo moulinsiana.
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Alte specii importante de floră şi faună: broasca de mlaștină (Rana arvalis), ciocârlia de câmp (Alauda
arvensis), acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina), barza neagră (Ciconia nigra), mierla de apă (Cinclus
cinclus), șoimul rândunelelor (Falco subbuteo), sfrâncioc mare (Lanius excubitor), lăstunul de mal,
cunoscut și ca rândunică de banc (Riparia riparia), mărăcinar (Saxicola rubetra), nagâț (Vanellus vanellus),
liliac târziu (Eptesicus serotinus), pisică sălbatică (Felis silvestris), nevăstuică (Mustela nivalis), liliac de
apă (Myotis daubentonii), liliacul de seară (Nyctalus noctula), liliacul pitic (Pipistrellus pipistrellus), liliac
pigmeu (Pipistrellus pygmaeus), liliac urecheat (Plecotus auritus), liliac urecheat gri (Plecotus austriacus),
liliac de fereastră ziduri (Vespertilio murinus), mestecănaș (Betula humilis), planta carnivoră (Drosera
anglica), gălbășoară de turbărie (Lysimachia thyrsiflora), darie (Pedicularis sceptrum-carolinum), ochii
broaştei (Primula farinosa), șopârlă de câmp (Lacerta agilis), șarpele de casă (Natrix natrix), șarpele de apă
(Natrix tessellata) etc.
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Anexa nr. 4 la statut
Pentru prima dată denumirea localității Tușnad în documente apare în 1421. Explicația populară a
denumirii ar fi că zona avea multe lacuri (sok tó - lb. maghiară) și paturi de stuf (nádas - lb. maghiară), prin
urmare de aici provine, tosnad și mai târziu Tușnad.
În 1567 localitatea Tușnad este cuprins în registrul de zeciuială papală ca punct vamal funcțional, a fost
unul dintre așezările timpurii ale Scaunului Ciuc unde este și în zilele noastre centrul comunei, cu satele
subordonate Vrabia și Tușnadu Nou.
O parte din denumirile vechi a localității, - cum ar fi Szeretszeg, Sántaszeg și Alszeg - au rămas până în
zilele noastre.
Capela localității Tușnad, în Evul Mediu a fost filia parohiei Cozmeni, conform atestatelor documentare
din 1571 unde apare ca o capelă de vârstă Arpadiană. În locul acestei capele a fost construit între 1802 –
1824 frumoasa biserică în stil baroc (care există și azi), a fost consacrată în onoarea Sfântului Francisc de
Assisi în 1829.
Tușnad a devenit parohie independent în 1726 cu o filia la Vrabia. Acest mic sat se situează la 2 km
distanță de Tușnad, pe malul stâng al râului Olt, lângă pârâul Vermed. Biserica sa la rândul său construit în
secolul XV. XVI. a fost transformată în perioada barocă.
În 1822, o mare parte a satului ars iar, o parte a populației sinistrate s-a mutat în partea dreaptă a râului Olt,
fondând noua localitate Tușnádul Nou prin care astăzi trece calea ferată.
Secolul XX, cu cele două războaie mondiale, apoi industrializarea forţată si-a pus amprenta pe relaţiile din
zonă.
În 1952 a luat ființă Regiunea Autonomă Maghiară, unde din Raionul Ciuc făceau parte și cele trei
localități ale comunei Tușnad. În 1968, conform Legii nr. 2 s-a înființat județul Harghita, și cele trei sate au
fost incluse în comuna Tușnad.
Înființarea de judeţe, naţionalizarea, colectivizarea, au răsturnat forma tradiţională administrativă cât şi
structurile economice formate până atunci.
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Anexa nr. 5 la statut
Conform datelor furnizate de AAPL, la 1 ianuarie 2020, populația comunei Tuşnad era de 2.185
locuitori, din care 1.122 de sex masculin și 1.063 de sex feminin.
Dacă ne raportăm la recensământul populației României din anul 20112, potrivit căruia comuna Tuşnad
înregistra un număr de 2.147 locuitori, putem sesiza cu ușurință că, sub aspect demografic, unitatea
administrativ-teritorială analizată cunoaște o evoluție ușor ascendentă.
Tabel 5 – Populaţia 2012-2020

An

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Populație

2.147

2.208

2216

2215

2217

2207

2194

2181

2185

Conform recensământului efectuat în 2011, repartiția populației pe satele componente ale comunei Tuşnad
era următoarea:
-

Tuşnad – 867 persoane

-

Tuşnadu Nou - 1075 persoane

-

Vrabia - 205 persoane

Structura etnică a populaţiei
Din punct de vedere etnic, populaţia comunei TUŞNAD, a fost şi este majoritar maghiară, pe
teritoriul comunei au trăit şi trăiesc şi alte naţionalităţi. Majoritatea locuitorilor sunt maghiari 1951
persoane, cu o minoritate de romi 119 persoane şi 33 de români. Pentru 42 de persoane apartenența etnică
nu este cunoscută.
În procente structura etnică a populaţiei se prezintă astfel:
Tabel 6 – Populaţia după etnie 2011
Etnie

Prersoane

Maghiari

1951

Romi

119

Necunoscută

42

Români

33
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Structura religioasă a populaţiei
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt romano-catolici (2028 de persoane),
dar există și minorități de ortodocşi (31 persoane), reformați (22 persoane), martori ai lui Iehova (5
persoane) și unitarieni (1,06%). Pentru 42 de persoane nu este cunoscută apartenența confesională.
Tabel 7 – Populaţia după religie
Nr. crt.

Confesiune religioasă

Număr locuitori

1.

Ortodoxă

31

2.

Romano-catolică

2028

3.

Reformată
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Anexa nr. 6 la statut
Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandalor aleşilor locali de la nivelul comunei
TUŞNAD, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992.

PRIMAR
a) mandatul 1992-1996
Încheiere nr. 14/1992 încheiat de către Judecătoria Miercurea Ciuc, Județul Hraghita pentru validarea
alegerii în funcția de PRIMAR

1.

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

CSISZER - MADAR
BÉLA

08.02.1947

Apartenenţa
politică
3
UDMR

Perioadă
4
1992-1996
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b) mandatul 1996-2000
Încheiere nr. 6/1996 încheiat de către Judecătoria Miercurea Ciuc, Județul Hraghita pentru validarea
alegerii în funcția de PRIMAR.
Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

1.

CSISZER - MADÁR
BÉLA

08.02.1947

Apartenenţa
politică
3
UDMR

Perioadă
4
1996-2000

c) mandatul 2000-2004
Încheiere nr. 1413/2000 încheiat de către Judecătoria Miercurea Ciuc, Județul Hraghita pentru validarea
alegerii în funcția de PRIMAR
Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

1.

PÁLL CSABA ISTVÁN

09.08.1956

Apartenenţa
politică
3
INDEPENDENT

Perioadă
4
2000-2004

d) mandatul 2004-2008
Încheiere nr. 1413/2004 încheiat de către Judecătoria Miercurea Ciuc, Județul Harghita pentru validarea
alegerii în funcția de PRIMAR

1.

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

RAFAIN ENDRE

28.03.1966

Apartenenţa
politică
3
UDMR

Perioadă
4
2004-2008
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e) mandatul 2008-2012
Încheiere nr. 1086/2008 încheiat de către Judecătoria Miercurea Ciuc, Județul Harghita pentru validarea
alegerii în funcția de PRIMAR
Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

1.

RAFAIN ENDRE

28.03.1966

Apartenenţa
politică

Perioadă

3
UDMR

4
2008-2012

f) mandatul 2012-2016
Încheiere civilă nr. 2339/2012 încheiat de către Judecătoria Miercurea Ciuc, Județul Harghita pentru
validarea alegerii în funcția de PRIMAR
Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

1.

RAFAIN ENDRE

28.03.1966

Apartenenţa
politică

Perioadă

3
UDMR

4
2012-2016

g) mandatul 2016-2020
Încheiere nr. 2339/2012 încheiat de către Judecătoria Miercurea Ciuc, Județul Harghita pentru validarea
alegerii în funcția de PRIMAR
Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

1.

GYÖRGY JÓZSEF

19.02.1959

Apartenenţa
politică

Perioadă

3
UDMR

4
2016-2020

h) mandatul 2020- 2024
Încheiere nr. 1691/2020 încheiat de către Judecătoria Miercurea Ciuc, Județul Harghita pentru validarea
alegerii în funcția de PRIMAR

1.

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

MOLNÁR JÓZSEF

16.11.1978

Apartenenţa
politică

Perioadă

3
UDMR

4
202022

I. CONSILIERI LOCALI
a)mandatul 1992-1996
Constituirea consiliului local-convocat prin Decizia prefectului 23/1992
Apartenenţa
Nr. crt.
Nume şi prenume
Data naşterii
politică
0
1
2
3
1.
TÖVISI MELINDA
1961
UDMR
2.
FERENCZ MÁRIA
14.10.1953
UDMR
3.
SZŐCS ZOLTÁN
31.08.1953
UDMR
4.
KOCSIS – FERENCZ
31.12.1967
UDMR
SZILVESZTER
5.
KORODI ALOISE
18.12.1950
UDMR
6.
KERESZTES EMERIC
29.08.1925
UDMR
7.
PÁLL GAVRIL
03.10.1948
UDMR
8.
KORODI FERENCZ
10.04.1950
UDMR
9.
GYÖRGY FERENC
31.10.1961
UDMR
10.
KOVÁCS GHERASIM
06.06.1950
UDMR
11.
BICZÓ IOAN
19.01.1941
CDR

Perioadă
4
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996

b)mandatul 1996-2000
Constituirea consiliului local-convocat prin Ordinul prefectului nr. 56/1996
Apartenenţa
Nr. crt.
Nume şi prenume
Data naşterii
politică
0
1
2
3
1.
RAVASZ SÁNDOR
18.12.1968
UDMR
2.
KOCSIS SZILVESZTER 31.12.1967
UDMR
3.
RAVASZ JÓZSEF
07.06.1963
UDMR
4.
SZŐCS ZOLTÁN
31.08.1953
UDMR
5.
BICZÓ JÁNOS
19.01.1941
CDR
6.
TÁNCZOS VILMOS
18.12.1958
UDMR
7.
URKON FERENCZ
28.04.1948
UDMR
8.
GYÖRGY JÓZSEF
19.02.1959
UDMR
9.
GYÖRGY FERENCZ
31.10.1961
UDMR
10.
BIRÓ SZILÁRD
26.12.1970
UDMR
11.
RÁDULY FERENCZ
13.09.1945
UDMR

Perioadă
4
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
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c)mandatul 2000-2004
Constituirea consiliului local -convocat prin Ordinul prefectului nr.70/2000
Apartenenţa
Nr. crt.
Nume şi prenume
Data naşterii
politică
0
1
2
3
1.
KORODI ANTAL
13.04.1974
UDMR
2.
BICZÓ JÁNOS
19.01.1941
CDR
3.
TÁNCZOS VILMOS
18.12.1957
UDMR
4.
CSÁKÁNY CSABA
21.07.1958
UDMR
5.
CSATLÓS JÁNOS
03.08.1967
CCR
6.
GYÖRGY FERENC
31.10.1961
UDMR
7.
RAVASZ SÁNDOR
19.12.1968
UDMR
8.
RAVASZ JÓZSEF07.06.1963
INDEPENDENT
9.
SZŐCS ZOLTÁN
31.08.1953
UDMR
10.
KOCSIS FERENCZ31.12.1967
UDMR
SZILVESZTER
11.
RAFAIN ENDRE
28.03.1966
UDMR

Perioadă
4
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004

d)mandatul 2004-2008
Constituirea consiliului local -convocat prin Ordinul prefectului nr. 157/2004
Apartenenţa
Nr. crt.
Nume şi prenume
Data naşterii
politică
0
1
2
3
1.
ALBERT GÁBOR
11.04.1955
UDMR
ÁRPÁD
2.
CSATLÓS JÁNOS
03.08.1967
INDEPENDENT
3.
KOCSIS - FERENCZ
31.12.1967
UDMR
SZILVESZTER
4.
KORODI ANDREI
14.04.1958
UDMR
5.
MOLNÁR MIKLÓS
31.03.1966
UDMR
6.
SZENNYES LORÁNT
08.03.1968
INDEPENDENT
7.
SZŐCS ISTVÁN
23.08.1958
UDMR
8.
URKON ERZSÉBET
08.10.1972
UDMR
9.
DR.VÂGA EMIL14.09.1967
PNL
DANIEL
10.
URKON LORÁNT
18.04.1974
UDMR
11.
RAVASZ JÓZSEF
06.07.1963
UDMR

Perioadă
4
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
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e)mandatul 2008-2012
Constituirea consiliului local -convocat prin Ordinul prefectului nr. 183/2008
Apartenenţa
Nr. crt.
Nume şi prenume
Data naşterii
politică
0
1
2
3
1.
ALBERT GÁBOR 11.04.1955
UDMR
ÁRPÁD
2.
BIRÓ VENCEL
22.08.1958
PCM-MPP
3.
BORS TAMÁS
04.08.1968
UDMR
4.
BORS LÁSZLÓ
10.02.1967
PCM-MPP
5.
CASTEL CSABA
17.10.1975
PCM-MPP
6.
DARVAS IMRE
06.11.1967
PCM-MPP
7.
JÁNOSI BÉLA
02.01.1968
PCM-MPP
8.
KERESZTES KÁLMÁN 14.12.1968
UDMR
9.
KORODI ANDREI
14.04.1958
UDMR
10.
MOLNÁR MIKLÓS
31.03.1966
UDMR
11.
RAVASZ JÓZSEF
06.07.1963
UDMR
12.
KOCSIS - FERENCZ
31.12.1967
UDMR
SZILVESZTER

Perioadă
4
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2009
2009-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012

f)mandatul 2012-2016
Constituirea consiliului local -convocat prin Ordinul prefectului nr. 198/2012
Apartenenţa
Nr. crt.
Nume şi prenume
Data naşterii
politică
0
1
2
3
1.
ALBERT GÁBOR 11.04.1955
UDMR
ÁRPÁD
2.
ANTAL FERENCZ
30.06.1965
PCM-MPP
3.
BIRÓ ZSOLT
23.04.1975
INDEPENDENT
4.
BIRÓ VENCEL
22.01.1958
PCM-MPP
5.
BORS TAMAS
04.08.1968
UDMR
6.
DARVAS RÓBERT
15.03.1988
EMNP-PPMT
7.
JÁNOSI BÉLA
02.01.1968
PCM-MPP
8.
KERESZTES LÓRÁND
07.09.1980
EMNP-PPMT
9.
KORODI ANDREI
14.04.1958
UDMR
10.
MOLNÁR MIKLÓS
31.03.1966
UDMR
11
RAVASZ JÓZSEF
06.07.1963
UDMR

Perioadă
4
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
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g)mandatul 2016-2020
Nr. crt.
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nume şi prenume
1
ANTAL FERENCZ
MOLNÁR MIKLÓS
NEDELKA ISTVÁN CSABA
KORODI EDIT-MÁRIA
DOMOKOS MÁRIA
KOVÁCS ENDRE
BIRÓ VENCEL
KERESZTES LÓRÁNT
PINTILIE ERVIN
RAVASZ ARNOLD

2
30.06.1965
31.03.1966
26.12.1967

Apartenenţa
politică
3
PCM-MPP
UDMR
UDMR

4
2016-2020
2016-2020
2016-2020

07.09.1966
11.01.1981
15.06.1966
22.01.1958
07.09.1980
08.02.1992
09.07.1990

UDMR
UDMR
UDMR
PCM-MPP
EMNP-PPMT
EMNP-PPMT
INDEPENDENT

2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020

Data naşterii

Perioadă

h)mandatul – 2020-2024
Constituirea Consiliului Local al Comunei TUSNAD, județul HARGHITA s-a constatat prin Ordinul
Prefectului Județului HARGHITA nr.430 din 28.10.2020.
Validarea mandatelor consilierilor aleși prin Sentința civilă nr.1707/2020 a Judecătorie Miercurea Ciuc.
Apartenenţa
Nr. crt.
Nume şi prenume
Data naşterii
Perioadă
politică
0
1
2
3
4
1.
KERESZTES KÁLMAN 14.12.1968
UDMR
20202.
PÁLL-VITOS CSABA
25.03.1985
UDMR
20203.
RAVASZ ARNOLD
09.07.1990
UDMR
20204.
ANTAL FERENCZ
3.06.1965
INDEPENDENT
20205.
BIRÓ VENCEL
22.01.1958
UDMR
20206.

26.12.1967

UDMR

2020-

7.

NEDELKA ISTVÁNCSABA
DARVAS ZOLTÁN

12.05.1984

UDMR

2020-

8.

SZŐCS LEHEL

31.05.1983

UDMR

2020-

9.

MOLNÁR MIKLÓS

31.03.1966

UDMR

2020-

10.

PINTILIE ERVIN

08.2.1992

EMNP-PPMT

2020-

11.

RAFAIN ENDRE

28.03.1966

INDEPENDENT

2020-
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II. VICEPRIMARI
a) mandatul 1992-1996
Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

1.

KOCSIS SZILVESZTER

31.12.1967

Apartenenţa
politică
3
UDMR

Perioadă
4
1992-1996

b) mandatul 1996-2000
Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

1.

KOCSIS SZILVESZTER

31.12.1967

Apartenenţa
politică
3
UDMR

Perioadă
4
1996-2000

c) mandatul 2000-2004
Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

1.

KORODI ANTAL

13.04.1973

Apartenenţa
politică
3
UDMR

Perioadă
4
2000-2004

d) mandatul 2004-2008

1.

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

RAVASZ JÓZSEF

06.07.1963

Apartenenţa
politică
3
UDMR

Perioadă
4
2004-2008
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e) mandatul 2008-2012
Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

1.

RAVASZ JÓZSEF

06.07.1963

Apartenenţa
politică

Perioadă

3
UDMR

4
2012-2016

f) mandatul 2012-2016
Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

1.

RAVASZ JÓZSEF

06.07.1963

Apartenenţa
politică

Perioadă

3
UDMR

4
2008-2012

g) mandatul 2016-2020
Apartenenţa

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

3

4

22.01.1958

PCM-MPP

2016-2020

1.

BIRÓ VENCEL

politică

Perioadă

h) mandatul 2020- 2024.

1.

Nr. crt.

Nume şi prenume

Data naşterii

0

1

2

KERESZTES KÁLMÁN 14.12.1968

Apartenenţa
politică

Perioadă

3
UDMR

4
2020-
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Anexa nr. 7 la statut
Procedura privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Comunei TUŞNAD,
respectiv a „Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei TUŞNAD“
Articolul 1
Titlul de „Cetăţean de onoare al Comunei TUŞNAD“, denumit în continuare Titlu reprezintă cea mai
înaltă distincţie acordată de către Consiliul Consiliul Local al Comunei TUŞNAD.
Articolul 2
Certificatul de „Fiu/fiică al/a Comunei TUŞNAD“, denumit în continuare Certificat reprezintă distincţia
acordată de către Consiliul Consiliul Local al Comunei TUŞNAD persoanelor născute în comuna
TUŞNAD, la împlinirea vârstei de 18 ani.
Articolul 3
Titlul şi Certificatul se pot acorda la iniţiativa:
a) primarului;
b) consilierilor locali;
c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul
electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Articolul 4
Acordarea Titlului şi a Certificatului nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, vârstă, domiciliu,
sex, religie, apartenenţă politică.
Articolul 5
Titlul şi Certificatul au următoarele caracteristici:
a) sunt personale;
b) sunt netransmisibile;
c) reprezintă un drept al titularului;
d) au valabilitate nedeterminată.
Articolul 6
Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau personalităţi care se
găsesc în una din următoarele situaţii:
a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus amprenta asupra
dezvoltării comunei TUŞNAD şi a imaginii acestuia;
b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei TUŞNAD, în ţară
şi străinătate;
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c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau
prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în comuna TUŞNAD;
d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au produs o
îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei;
e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea
unei imagini pozitive a comunei în lume;
f) sportivi din comuna care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive internaţionale;
g) alte situaţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local, după caz.
Articolul 7
Nu pot deţine Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii:
a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni contra statului, crime împotriva
umanităţii, fapte penale;
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după clarificarea
situaţiei juridice.
Articolul 8
(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin depunerea unui dosar
la unitatea administrativ-teritorială respectivă.
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puţin următoarele înscrisuri:
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) curriculum vitae (în original);
c) certificat de cazier judiciar (în original);
d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul).
(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puţin următoarele
înscrisuri:
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) curriculum vitae (în original).
(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al unităţii
administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoţit de referatul de aprobare şi dosarul prevăzut
la alin. (2) sau (3).
(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului dacă
sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
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(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în şedinţă ordinară sau extraordinară.
(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea absolută a
consilierilor consiliului local sau judeţean, după caz.
(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs.
(9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei sau de către preşedintele Consiliului Judeţean,
după caz, în cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Judeţean/Consiliului Local.
(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei sau de către preşedintele Consiliului
Judeţean, după caz, în cadrul unei festivităţi care se organizează de către primar sau preşedintele consiliului
judeţean, după caz.
Articolul 9
Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:
a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare;
b) preşedintele consiliului primarul comunei prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii
Hotărârii Consiliului Local;
c) primarul comune înmânează diploma de „Cetăţean de onoare al Comunei “persoanei laureate sau
persoanei care o reprezintă;
d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;
e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului;
f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în Cartea de
onoare a Comunei.
Articolul 10
Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Comunei la dezbaterea materialelor care
privesc întreaga comunitate;
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului Local al Comunei
sau în care acesta este coorganizator;
c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna;
d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituţiile aflate în
subordinea consiliului local;
e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei.
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Articolul 11
Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situaţii:
a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului.
Articolul 12
Titlul se retrage în următoarele situaţii:
a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilităţile prevăzute la art. 7 lit. a);
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură comunei, locuitorilor
săi sau ţării.
Articolul 13
Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei, după următoarea metodologie:
a) este sesizat Consiliul Local al Comunei de către persoanele menţionate la art. 3;
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local;
c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate absolută, cu
aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;
d) la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, la
solicitarea sa.
Articolul 14
Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei .
Articolul 15
Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuţă cu numele acestuia.
Articolul 16
Informaţiile publice referitoare la „cetăţenii de onoare“ vor fi publicate şi în format electronic pe pagina
de internet a unităţii administrativ-teritoriale respective.
Articolul 17
Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de către
primarul comunei.
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Anexa nr. 8. la statut
Reţeaua rutieră
A. Drumuri de interes naţional
1. Autostrăzi: - Nu este cazul
2. Drumuri expres: - Nu este cazul
3. Drumuri internaţionale «E»: - Nu este cazul
4. Drumuri naţionale principale – DN 12 (E578) - traversează Comuna Tuşnad pe o lungime de 10 km,
făcând legătura înre oraşul Băile Tuşnad şi reşedinţa judeţului, municipiul Miercurea Ciuc.
5. Drumuri naţionale secundare: nu este cazul
B. Drumuri de interes judeţean
- DJ 123 – traversează Comuna Tuşnad, făcând legătura cu satul Vrabia şi înre satul Cetăţiua, pe o
lungime de 2,8 km.
C. Drumuri de interes local – DC 136- 3,094 km
Drumuri comunale: - drumurile comunale şi străzile, au o lungime totală de 23,00 km;
Străzi: - străzile din fiecare sat, nu au denumiri proprii, aşa cum au fost înregistrate în patrimoniul public al
comunei, ele au fost reabilitate şi modernizate în cadrul proiectului “Modernizare drumuri de interes local
în comuna Tușnad, județul Harghita”, prin programul PNDL 2
În teritoriul extravilan al comunei există o reţea de drumuri de exploatare, îndeosebi pentru exploatarea
agricolă.
Legătura între satele comunei şi localităţile importante din zonă se face cu mijloace de transport în comun
sau individual, cu autoturisme proprii.
Starea tehnică a staţiilor de călători este în general satisfăcătoare.
Străzi - 9,7 km
Drum vicinal - 0,292 km
Drum pietruit - 10,206 km
D. Cale ferată – Locuitorii comunei au acces la calea ferată pe ruta principală Miercurea Ciuc - Braşov, a
magistralei feroviare 400 de importanţă naţională (Bucureşti - Braşov - Sfântu Gheorghe - Miercurea Ciuc
- Ciceu - Deda - Dej - Baia Mare - Satu Mare - Halmeu) utilizând staţiile din Satele Tuşnadu Nou (gara
CFR) sau Vrabia (Halta CFR).
Pe teritoriul administrativ al comunei calea ferată are o lungime de 8,75 km.
E. Aeroport – Nu este cazul
Cel mai apropiat aeroport care poate deservi comuna este aeroportul inernațional Tărgu Mureș.
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Anexa nr. 9 la statut
Principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, sănătăţii,
asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea
I. Instituţii din domeniul educaţiei şi cercetării:
În comuna Tuşnad funcționează două grădiniţe cu 56 de copii şi două şcoli cu un număr de 203 elevi, sub
îndrumarea unui număr de 21 de cadre didactice, desfăşurându-şi activitatea în următoarele unități școlare:
-

Grădinița din satul Tuşnad, are un număr de 19 copii înscriși în anul școlar 2020-2021.

-

Grădinița din satul Tuşnadu Nou, are un număr de 37 copii înscriși în anul școlar 2020-2021.

-

Școala generală „Imets Fulop Jako” - școală cu clasele I-VIII, 107 elevi, în satul Tuşnad.

-

Școala gimnazială - școală cu clasele I-IV, 96 elevi, în satul Tuşnadu Nou.

Din datele prezentate rezultă că 44,06 % din totalul populației stabile în vârstă de 10 ani și peste sunt
absolvenți de învățământ primar și gimnazial, 12,76 % - absolvenți învățământ profesional și de ucenici,
20,40 % - absolvenți învățământ liceal, 1,58 % - învățământ postliceal, 4,15 % - absolvenți învățământ
superior, înregistrându-se și un procent de 4,80 % fără școală absolvită.
La recensământul din anul 2011, în comuna Tuşnad s-au înregistrat 69 persoane analfabete, 31 de sex
masculin și 38 de sex feminin.
II. Instituţii din domeniul culturii:
Monumente istorice, valori ale patrimoniului cultural si istoric
În Lista monumentelor istorice, aprobată de Ministerul Culturii şi Cultelor, sunt extrase din lista cuprinsă în
Direcţiei judeţene pentru Cultură. HARGHITA, Nr. crt. 687 cod LMI 2004 HR-IV-m-B-13028
– cruce de piatră în amintirea epidemiei de ciumă; an 1743;
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SITURI ARHEOLOGICE REPERATE
1. Vrabia – Kicsi Mező – locuire epoca bronzului
2. Vrabia – Gizaláb- locuire
3. Vrabia - Bódié
4. Vrabia – Belsö Égés
5. Tuşnad – Tuşnad capelă – structură de cult
6. Tuşnad – Tuşnad
7. Tuşnad – Ketgödör köze – locuire epoca bronzului
8. Tuşnad – Szeretszeg – sat medieval, aşezare rurală
9. Tuşnad – Vargyas
10. HR-I-s-B-12652 Tuşnad – Vártető
Siturile arheologice se regăsesc pe planşa de reglementări zonificare din Planul Urbanistic General.
MUZEUL APELOR MINERALE – investiţie privată

Muzeul din centrul satului Tuşnad este finanţat de Muzeul Secuiesc al Ciucului. Proiectarea şi fasonarea
expoziţiei au fost realizate de Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület (CsTTE – Asociaţia de
Turism şi de Ocrotire a Naturii din Miercurea Ciuc) şi de Fundaţia Ars Topia, cu ajutorul unor designeri şi
studenţi din Ungaria şi Transilvania şi cu ajutorul localnicilor.
Muzeul de Apă Minerală atrage atenţia asupra valorii apelor minerale ale regiunii, asupra istoriei apei
potabile şi asupra culturii balneoclimaterice. Reşedinţa muzeului este satul Tuşnad, o localitate unde
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localnicii, turiştii şi pasagerii se opresc să ia apă minerală. Astfel, muzeul oferă posibilitatea celor interesaţi
să arunce o privire într-un alt tip de turism, care este liniştit şi calm, poartă bocanci şi are o temă specială.
Muzeul are ca reşedinţă o clădire în formă de iurtă, deoarece ne este prezentat drumul apei minerale de la
băile de abur ale şamanilor scitice şi maghiare până la cultura balneoclimaterică a zilelor de azi. Clădirea
are o suprafaţă de 40 de metri pătraţi (suprafaţa expoziţiei interne), iar suprafaţa totală a expoziţiei ajunge
până la 60-90 metri pătraţi (suprafaţă internă şi externă).
În comuna Tuşnad există trei cămine culturale unde se organizează diverse evenimente cultural-artistice.

Căminul cultural Tuşnadu Nou

Căminul cultural Tuşnad

Căminul cultural din satul Vrabia

Clădire cu valoare urbanistică aflată în vecinătatea
Căminului Cultural din satul Tuşnad

Agenda culturală a comunei Tuşnad
Balul mascat, are loc în luna februarie, şi este organizat de Şcoala, iar elevii, profesorii şi invitaţii
participanţi poartă costume din cele mai variate.
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Spectacol de teatru, organizat în Duminica Paştilor, de “Asociaţia actorilor amatori” din comună,
unde personajele din piesele de teatru sunt interpretate de actori amatori, oameni simpli din comună,
coordonaţi de directorul şcolii Urkon Erzsebet.
La spectacol este intrare liberă, iar după spectacol se organizează un bal în căminul cultural.
Ziua vârstnicilor, este un eveniment organizat în ultima Duminică a lunii mai, unde sunt invitate
toate persoanele care au împlinit vâtsta de 70 de ani. Acestea participă la slujba religioasă apoi sunt invitate
la masă la căminul cultural. În cadrul evenimnetului participanţii iau parte la spectacole cultural-artistice.
Zilele Comunei reprezintă un important eveniment din viața comunității locale, au loc în ultimul
weekend al lunii August, când este organizat un concurs cu atelaje, pentru zona Ciucul de Jos.
Cu această ocazie, pe lângă slujba religioasă, au loc programe cultural-artistice pe scena
evenimnetului sunt invitate ansambluri de dansuri, formații și interpeţi din ţară, au loc diferite întreceri
sportive, concursuri de gătit etc.
Festivalul fanfarelor, desfăşurat din 6 în 6 ani, în luna septembire, eveniment la care participă
mai multe fanfare, reprezentativ pentru comună este Fanfara Tuşnad ProMuzica, care a participat la multe
festivaluri şi evenimnete judeţene, naţionale şi internaţionale.
Balul însuraţilor, are loc în data de 25 Noiembrie, la căminul cultural, participanţii iau parte la
spectacole cultural- artistice, apoi se continua seara cu dans şi muzică de bal.
Inivtaţii îşi aduc de acasă coşuleţe cu diverse preparate de mâncare şi băutură, fiecare familie având
rezervat loc la mesele aşezate în căminul cultural.
Serbarea de iarnă, se organizează înainte de vacanţa de Crăciun a copiilor, în luna decembrie, la
Şcoală, iar la finalul acestui spectacol, toţii elevii primesc cadouri din partea lui Moş Crăciun, pregătite de
profesori, cu sprijinul Consiliului Local al Comunei Tuşnad.
Balul de Crăciun, este organizat de Fanfara Tuşnad ProMuzica, membrii fanfarei pregătind la
scenă un spectacol de cântece, după care toţii participanţii sunt inivtaţi să rămână la o seară frumoasă de
bal, unde muzica este asigurată de inivtaţi speciali.
Sărbătoarea vârstinicilor, se sărbătorește de obicei în ultima duminică a lunii mai, iau parte
persoanele care au împlinit vârsta de 70 de ani, în cadrul evenimentului acestora li se oferă pachete cu
ocazia sărbătorilor de iarnă.
Balul strugurilor organizat de tinerii comunei.
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III. Instituţii din domeniul sănătăţii:
În comuna TUŞNAD, la acest moment funcționează:
- un Cabinet Medical de Familie cu un în medic de familie;
- o Farmacie Umană.
IV. Instituţii din domeniul asistenţei sociale:
Asistenţa socială presupune un ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor
sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate,
vulnerabilitate sau dependentă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea
marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii
vieţii.
Pe plan local, rezultatele activităţii în domeniul asistenţei sociale sunt bune, urmarindu-se cu prioritate ca
toate cazurile să fie rezolvate la nivelul Primăriei TUŞNAD. Numai în situaţii deosebite, cazurile sunt
referite altor instituţii.
Promovarea transparenţei şi facilitatea accesului membrilor comunităţii la serviciile sociale.
Activități desfășurate

Obiective specifice

Indicatori

Suma
acordata

2.1. Acordarea de asistență și Acordarea ajutorului social

Nr. fam. beneficiare - =283.344

protecție

726

lei/an

familile/persoanele fără venituri

Cereri inreg. 2020 – 37

2020

sau cu venituri reduse - Legea

Cereri noi - 37

416/2001

Modificare cuantum – 7

socială

a

pentru

venitului

minim

Reluare in plata – 13

garantat

Suspendare plata – 22
2.2. Acordarea de prestații în Sprijinirea
bani

populației

- alocații de susținere a vederea

familiei,

alocației

îndemnizația

pentru

de

în Nr. fam – 70

completării Cereri inreg. in 2020 – 17

stat, formularelor

pentru Cereri noi - 17

creșterea întocmirea dosarelor pentru

copilului

alocația

de

susținere

a

familiei, de stat, etc.
2.3. Alocatii de stat pentru copil:

Acordarea beneficiilor de Nr. dosare – 27

4.995

Legea 61/1993 privind alocatia asistența socială.
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de stat pentru copii, Republicata
2.4.Indemnizatii

crestere Acordarea beneficiilor de Nr. dosare - 11

copilul/stimulent

Tichete

13.750

nr. asistența socială.

OUG

111/2010

2.5.

Intocmire dosare.

Intocmire dosare.

sociale

pentru Acordarea beneficiilor de Nr. cereri – (an scolar 2.950

gradinita. Legea 248/2015.

asistența socială.

2019-2020) - 59

Intocmire dosare.
2.6.

Măsuri

de

asistență

și Sprijinirea

populației

protecție pentru familiile fără vederea

în Nr. cereri solutionate –

completării 128

venituri sau venituri reduse în formularelor

pentru

din care pentru:

perioada sezonului rece OUG nr. întocmirea dosarelor pentru Gaze naturale – 0
70/2001

încălzirea

locuinței

în Lemne – 28

perioada sezonului rece

Lemne ajutor social 100

2.7. Măsuri de sprijinire pentru - Intocmirea listelor si
persoanele aflate în dificultate distribuirea
prin programe de ajutorare

de

Nr. beneficiari – 370

produse

alimentare către categoriile Nr. anchete sociale - 22
sociale

defavorizate

în

cadrul programului POAD.
-

Intocmirea

listelor

si

distribuirea pachetelor de Nr. beneficiari:
igiena

in

cadrul Transa I - 411

programului POAD.
-

Transa II - 381

Intocmirea listelor si

distribuirea

mastilor

de Nr. beneficiari – 376

protectie Legea 146/2020
-

Intocmirea

Nr. masti distribuite –

dosarelor 376

pentru tichete sociale pe
suport

electronic

pentru

sprijin educațional conform . beneficari - 70
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O.U.G.

133/2020

-

listelor

si

Intocmirea
distribuirea

tichetelor

sociale pe suport electronic
pentru mese calde conform OUG 115/2020.
2.8.

Măsuri

asistență

de

protecție

socială

și Intocmirea

acordată sociale

persoanelor cu dizabilități.

anchetelor Nr.

pentru

anchete

obținerea dosare

sociale: Total:

intocmite

- lei/

an

gradului de handicap și a total:

2020

îndemnizațiilor

= 415.904

pentru

– adulti - 27
– copii -7

persoanele cu dizabilitate.

Nr. vizite la domiciliu 34
Nr. indemnizatii - 14
Monitorizarea

activității Nr asist. personali – 6

asistenților personali.

Nr. vizite la domiciliu 34
Nr. sedinte cu asistenții
personali - 4

2.9. Măsuri
domeniul

de

asistență în Întocmirea anchetei sociale Nr. anchete sociale – 2

protecției

copilului, în caz de divorț și pentru

combaterea violenței în familie și încredințare minori.
medierea conflictelor familiale.

Sprijinirea

Nr. vizite la dom. – 2

familiei

vederea

în Nr. consilieri – 10

prevenirii Note telefonice - 0

abandonului

copiilor,

delincvenței

juvenile,

vagabondajului,

a

abandonului școlar.
Informare

Nr sedinte – 3
despre Nr. participanti – 3

prevederile legale privind Nr. dosare - 3
copiii ai căror părinți sunt
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plecați

la

muncă

în

străinătate și a serviciilor de
care aceștia pot beneficia.
Intrunirea

Consiliului Nr. intruniri - 0

Comunitar Consultativ.
În vederea stabilirii şi urmării respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social şi a
alocaţiei de susţinere a familiei s-au efectuat anchete sociale la intervalul stabilit de lege şi la necesitate,
rezultând un număr de 726 anchete.
Tabel privind persoanele beneficiare de ajutor social şi dosarele de ajutor social aflate în plată în
anul 2020
Luna
Nr.dosare

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

90

90

92

90

76

69

65

74

76

81

80

86

253

251

256

251

200

180

165

196

207

224

224

238

în plată
Nr.
persoane
beneficiare
În cursul anului 2020 un număr mediu de 52 de persoane apte de muncă din familiile beneficiare de
ajutor social au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local.
Luna

I
68

Nr.

II
69

III
67

IV
68

V
67

VI
52

VII
45

VIII
43

IX
54

X
55

XI
59

XII
57

persoane
Nr.

ore 1.909

1.813 1.761 1.781 1.781 1.319 1.148 1.067 1.400 1.431 1.585 1.560

planificate
Nr.

ore 1..909 1.813 1.761 1.781 1.781 1.319 1.148 1.067 1.400 1.431 1.585 1.560

efectuate
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V. Instituţii din domeniul presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea: nu este cazul.
VI. Instituţii în domeniul tineretului şi sportului:
-

Asociația SZAGULDO;

-

Asociația PILISKE.
Anexa nr. 10 la statut
Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate
din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură
Pe lângă aşezarea, infrastructura şi condiţiile economice ale unei localităţi, cultura, relaţiile sociale şi

obiceiurile populaţiei au o influenţă pronunţată asupra naşterii şi funcţionării întreprinderilor. În înfiinţarea
întreprinderilor, antreprenorii sunt motivaţi adeseori şi de posibilităţile limitate al pieţei forţei de muncă
locale, deci se străduiesc să creeze locuri de muncă pentru ei înşişi, fără să fie constrânşi în a-şi părăsi
comunitatea, familiile.
Până în zilele noastre, un element indispensabil al supravieţuirii aşezărilor a devenit adoptarea unei
politici economice care se adaptează la condiţiile proprii. În cursul analizei practicii de dezvoltare a
economiei locale un moment important este luarea în consideraţie a opiniei localnicilor în indicarea
direcţiilor şi elaborarea planurilor de dezvoltare.
Datorită aşezării geografice a comunei în zona de depresiune intramontană şi în apropierea de două
oraşe Miercurea Ciuc şi Băile Tuşnad, existenţa căilor de acces de importanţă judeţeană şi naţională, a unui
potenţial natural existent a influenţat în mod pozitiv dezvoltarea economică a comunei.
Activităţile economice sunt specifice regiunilor intramontane de natură rurală mixtă, bazată pe cultura
cartofului şi creşterii animalelor.
Comuna Tuşnad are un profil mixt activităţile economice principale sunt:
– producerea şi comercializarea produselor agricole
– comerţ, servicii
– exploatarea resurselor minerale
– prelucrarea lemnului.
Datorită condiţiilor specifice ale zonei, funcţia economică de bază este agricultura bazată pe cultura
cartofului şi industria de exploatare a resurselor minerale urmat de exploatarea materialelor locale (lemn),
iar funcţia secundară este agricultura zoo-pastorală practicată în cadrul gospodăriilor individuale precum şi
diverse meşteşuguri.
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Agricultura
Agricultura reprezintă un element important de dezvoltare a activităţii economice a comunei.
Suprafaţa terenului agricol de 3888,98 ha (50% din teritoriul administrativ al comunei) este formată în cea
mai mare parte din suprafeţe arabile, care favorizează creşterea culturilor de cereale: grâu, porumb, cartof
și ovăz.
Principalele culturi agricole la nivelul comunei Tușnad sunt: cartofi, grâu, orz, secară, ovăz, sfecla de zahăr
și porumb pentru siloz.
Creșterea animalelor este o altă activitate desfășurată de locuitorii comunei Tuşnad. Din tabelul de mai jos
cunoaștem situația animalelor domestice și/sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, la nivelul
primului semestru al anului 2020.
Denumire

Unităţi

Bovine

541

Ovine

1598

Porcine

490

Caprine

98

Cabaline

163

Păsări

1900

Pe baza favorabilităţii naturale şi a potenţialului fondului funciar se apreciază că producţia vegetală va
constitui şi în perspectivă o subramură cu posibilităţi de dezvoltare, iar zootehnia se va reface calitativ şi
cantitativ, pe baza ofertei naturale a suprafeţei agricole.
Operatorii economici de pe raza comunei
În comună funcţionează 45 agenţi economici dintre care 20 sub formă de societăţi comerciale, 16 asociaţii
familiale sau activităţi independente şi 9 societăţi pe acţiuni.
Principalele activităţi industriale sunt cu profil de exploatare şi prelucrare a lemnului. Unităţile cu caracter
industrial sunt amplasate în partea sud estică atât în cadrul localităţii Tuşnad cât şi în cadrul localităţii
Tuşnadu Nou. Toate zonele industriale sunt amplasate favorabil faţă de zona de locuit.
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Anexa nr. 11 la statut
Principalele entităţi privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele,
instituţiile de utilitate publică, precum şi celelalte organizaţii nonguvernamentale,
care au sediul sau punctul declarat că funcţionează la nivelul unităţii administrativ-teritoriale
I. Principalele organizaţii neguvernamentale:
- Asociația SZAGULDO;
- Asociația PILISKE.

II. Principalele partide politice:
1. Uniunea Democrată Maghiară din România
2. EMNP-PPMT
III. Principalele organizaţii sindicale sau asociaţii profesionale: nu este cazul.

IV. Culte religioase
În TUŞNAD de-a lungul timpului viaţa religioasă s-a intensificat prezentându-se astfel mai multe culte
religioase:
- Ortodox
- Romano-catolic
- Reformată
*Fără religie
*Informație nedisponibilă.
Lăcașe de culte religioase:
Pe teritoriul comunei Tuşnad se găsesc următoarele biserici:
-

Biserica Romano - Catolică Tuşnadu Nou;

-

Biserica Romano - Catolică Tuşnad.
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Anexa nr. 12 la statut
Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de comuna TUŞNAD
1. Situaţia înfrăţirilor:
-

Comunele Nemesvamos din Ungaria;

-

Comuna Bosarkany din Ungaria;

-

Comuna Marly din Elveția;

-

Orașul Tapioszele din Ungaria

2. Situaţia ADI – urilor la care UAT are calitate de asociat:
-

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară S.I.M.D. Harghita;

-

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ALCSIK;

-

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Harghita”;

-

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “SIMD Harghita”;

-

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “HARGITA-Viz”;

-

HARVIZ SA;

-

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ M-CIUC;

-

ECO CSIK.

Anexa nr. 13 la statut
Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin care se
promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii:
-

Ziua comunei - ultimul sfârșit de săptămână a lunii august;

-

Hramul Biserica din Tușnad pe data 4 octombrie;

-

Hramul Biserica din Tușnadu Nou pe data de 13 iunie;

-

Hramul Biserica din Vrabia prima dumunică din septembrie;

-

Balul strugurilor organizat de tinerii comunei.
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Anexa nr. 14 la statut
INVENTARUL
Bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale TUŞNAD, JUDEŢUL
HARGHITA aprobat prin HG nr.1351/2001 anexa nr.55
Modificat prin HCL nr. 38/2020 și HCL nr. 51/2021 conform OUG nr. 57/2019- Codul administrativ
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