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CAPITOLUL I 

 

 

STATUTUL COMUNEI VORONA 
 

Prezentarea generală  

 

 
 

Art. 1. - (1)  Comuna Vorona este: 

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu; 

b) 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 Vorona are sediul social în  comuna Vorona, la adresa: Vorona, județul Botoșani codul 

poștal 717475 şi codul de înregistrare fiscală 3672049. 

(3) Însemnele specifice ale Comunei Vorona sunt stema comunei și sigiliul: acestea sunt în curs de 

avizare. 

 

Art. 2. - (1)  Comuna Vorona  are reşedinţa în satul Vorona, județul Botoșani.  

(2) Comuna Vorona este situată în partea de sud-vest al județului Botoșani, în apropierea confluenței 

Râului Siret cu Râul Suceava. Comuna Vorona se învecinează din punct de vedere geografic teritorial 

,în partea de sud  cu comuna Tudora, în partea de nord cu comuna Corni, în partea de est cu comuna 

Cristești și în partea de vest  cu orașul Liteni- Suceava și Râul Siret. 

(3) Comuna Vorona are în componență un număr de 6 sate, care sunt amplasate după cum urmează: 

Vorona,Vorona Teodoru,Vorona Mare, Joldești, Icușeni., Poiana. 

(4) Comuna Vorona, potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional,este comună de gradul I. 

(5) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului pe fiecare 

dintre localităţile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut. 

 

Art. 3. - (1) Comuna Vorona dispune de o reţea hidrografică formată din: râuri, pâraie. 

(2) Caracteristică Comunei Vorona este vegetația și fauna de silvostepă și pădure.  

(3)Comuna Vorona dispune de o mare diversitate de soluri. 

(4) În ceea ce privește resursele subsolului comunei Vorona nu s-au efectuat studii speciale  în acest 

sens. 

(5)Denumirea şi lungimea apelor (râuri, pâraie), denumirea faunei şi florei de pe raza teritorială a 

comunei Vorona se regăsesc în anexa nr.3 la prezentul statut. 
 

Art. 4. - (1) Comuna Vorona în forma actuală s-a înfiinţat în anul 1968, 
(2) Prima atestare documentară a comunei Vorona a fost în 7 ianuarie 1403. 

(3) Evoluţia istorică a comunei Vorona se regăseşte în anexa nr.4 la prezentul statut. 
 

Art. 5. - (1) Populaţia Comunei Vorona numără  7492 de locuitori în urma cuantificării rezultatelor 

recensământului populației realizat în anul 2011.  

(2) Componenţa şi structura populaţiei, defalcate inclusiv pe localităţi componente, se regăseşte în anexa 

nr. 5  și prezentul statut. 
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CAPITOLUL II 
 

Autorităţile administraţiei publice locale 
 

Art. 6. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală sunt 

reprezentate de: 
  a) Consiliul Local al Comunei Vorona, județul Botoșani, ca  autoritate deliberativă de la nivelul 

Comunei Vorona. Consiliul Local al Comunei Vorona este format din 15 membri; 

       b) primarul Aurel ȘTEFAN ca autoritate de execuție; 

  c) La nivelul Comunei Vorona, consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind Gheorghe 

FRUNZĂ. 

(2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea: 9 consilieri PSD, 4 consilieri PNL, 1 

consilier PMP și 1 consilier ALDE.  

(3) Constituirea Consiliului  Local al Comunei Vorona, județul Botoșani s-a confirmat prin Ordinul 

prefectului judeţului nr. 386/23/10/2020. 

(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.a la prezentul statut, 

respectiv în anexa nr. 6.b. 
 

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 Vorona, județul Botoșani. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a Comunei 

persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Vorona, județul Botoșani. 

(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 Vorona se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul 

statut. 
 

 

 

 

CAPITOLUL III 
 

Căi de comunicaţii 
 

Art. 8. - (1) Suprafața comunei Vorona este tranzitată, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, cu 

modificările şi completările ulterioare: de o rețea rutieră destul de densă. 

(2)Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1), 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, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.a la 

prezentul statut. 
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CAPITOLUL IV 
 

Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a comunei Vorona, județul 

Botoșani 
 

Art. 9. - (1) Reţeaua şcolară de la nivelul Comunei Vorona, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde un mumăr total de 9 unităţi de învăţământ de stat. 

(2)Unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1), sunt prezenate în  anexa nr. 9  la 

prezentul statut. 

 

Art. 10. - (1) Pe teritoriul comunei Vorona îşi desfăşoară activitatea 3 instituţii de cultură ( Centrul 

Cultural „Mihai Eminescu”, Biblioteca Comunală și Centrul de Informare Turistică ). 

(2) În comuna Vorona se organizează numeroase manifestări culturale anual.
 

(3)Tipul şi denumirea instituţiilor de cultură ori tipul şi denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în 

anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(4)Comuna Vorona asigură finanţarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, 

fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii. 
 

Art. 11. - (1) În comuna Vorona se asigură  următoarele forme de asistenţă medicală, după caz: 

a) asistenţă medicală profilactică şi curativă; 

b) asistența medicală de urgență. 

(2)Comuna Vorona asigură finanţarea activităţilor de asistenţă de sănătate publică de la bugetele locale, 

din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţi, după caz, potrivit 

legii. 

(3)Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, prin: 

a)cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie şi de alte specialităţi, cabinetul medical 

școlar; 

b)unități sanitare publice. 

(4)Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. b) se asigură, dacă este cazul, prin unităţi specializate de 

urgenţă şi transport sanitar publice sau private, precum şi prin structuri de primire a urgenţelor, 

organizate în acest scop. 

(5)Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală sunt prezentate în 

anexa nr. 9 la prezentul statut. 
 

Art. 12. - (1) În comuna Vorona se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenței 

sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Comuna Vorona asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1). 

(3)Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna Vorona se regăseşte în anexa nr. 9 la prezentul 

statut. 
 

Art. 13. - (1) În comuna Vorona nu există instituţii de presă în domeniul presei scrise, media on - line 

şi/sau, după caz, media audiovizual. 

 

Art. 14. - (1) În comuna Vorona îşi desfăşoară activitatea  o Asociație sportivă  a elevilor,  „Luceafărul” 

la Liceul Tehnologic ,, Ștefan Cel Mare și Sfânt’’ și clubul sportiv ,,Avântul” . 

(2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăseşte în anexa nr. 9 la 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 Vorona este compus din bunuri mobile și imobile care aparțin 

domeniului public și domeniuli privat al Comunei Vorona, precum și din totalitatea drepturilor și 

obligațiilor cu caracter patrimonial. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Vorona, întocmit și atestat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 971/05.09.2002 – Anexa nr.73, privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al comunei Vorona, Hotărârea Guvernului 782/10/09/2014 și Hotărâri ale Consiliului Local 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. 11 la prezentul statut. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Vorona, județul Botoșani se actualizează ori de 

câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a Comunei Vorona  în 

secţiunea dedicată acestui statut. 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII 
 

Serviciile publice existente 
 

Art. 17. Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul Comunei Vorona sunt: 

a) serviciul public de transport, furnizat de: S.C. LORION SRL; 

b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: S.C. URBAN S.A. BOTOȘANI; 

c) serviciul public de alimentare cu energie electrică în sistem centralizat furnizat de E-ON 

ENERGIE ROMÂNIA; 

d) serviciul public de iluminat: S.C. PTN ELECTRIC SRL; 

f) alte servicii publice de întreținere drumuri comunale și sătești realizate de compartimentul de 

servicii comunale din Vorona. 
 

Art. 18. - Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei Vorona sunt furnizate 

de  E-ON –Energie România. 
 

Art. 19. - Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială - proiect în desfășurare.  
 

Art. 20. - Serviciul public de administrare a domeniului public al Comunei Vorona este furnizat de 

Comuna Vorona. 
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CAPITOLUL VIII 
 

Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local 

 
 

Art. 21. - (1) Comuna Vorona, 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 Vorona 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. 

(2)Comuna Vorona 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 

administrativ - teritoriale. 

(3)Comuna Vorona  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)Lista cu denumirea principalelor organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea pe raza 

teritorială a Comunei Vorona se regăseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut. 
 

Art. 23. - (1) Pe teritoriul Comunei Vorona  îşi desfăşoară activitatea un număr de șase de 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 Vorona se găseşte în anexa nr. 12 la 

prezentul statut. 
 

Art. 24. - (1) Pe teritoriul Comunei Vorona îşi desfăşoară activitatea în sistemul de învățământ un 

sindicat școlar, o asociație culturală și o asociație profesională, care se regăsesc în anexa 12 la prezentul 

statut. 



6 
 

Art. 25. - (1) În Comuna Vorona majoritatea locuitorilor sunt credincioși ortodocși. Există credincioși 

aparținători cultelor neoprotestante, în număr mic. Pe teritoriul comunei Vorona există două mănăstiri și 

12 biserici: Mănăstirea Vorona, Sihăstria Voronei, Biserica  „Sf. Împărați Constantin și Elena”-  Vorona centru, 

Biserica „Sf. Dimitrie” – Vorona (Vorona Nouă), Biserica „Sf. Petru și Pavel” –  Vorona (Vorona Nouă), Biserica 

„Adormirea Maicii Domnului” –  Vorona (Chiscovata), Biserica ,,Sf. Împărați Constantin și Elena” – Vorona 

Teodoru (Pancu), Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” – Vorona Teodoru (Cot), Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 

– Vorona Mare, Biserica „Intrarea Maicii Domnului în Biserică’’ – Joldești, Biserica „Sf. Ilie” – Icușeni Vale,  

Biserica Veche „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” – Icușeni, Biserica „Sfânta Treime”- Icușeni,  Biserica „Sf. 

Arhangheli Mihail și Gavril” – Poiana. 

(2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăseşte în 

anexa nr. 12 la prezentul statut. 
 

 

 

CAPITOLUL X 
 

Participare publică 
 

Art. 26. - Populaţia din Comuna Vorona  este consultată şi participă la dezbaterea problemelor de 

interes local astfel: 

a) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate; 

b) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

c) prin participarea la şedinţele consiliului local; 

d) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare al consiliului local. 
 

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 sau 

numai în unele dintre acestea. 
 

 

 

 

CAPITOLUL XI 
 

Cooperare sau asociere 
 

Art. 28. – Comuna Vorona 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 Vorona 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 Vorona, județul 

Botoșani, se regăseşte în anexa nr. 13 la prezentul statut. 
 

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. 14 la prezentul statut. 
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CAPITOLUL XII 
 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

Art. 31. - Anexele nr. 1 - 14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 11/31.03.2021   
 

Art. 32. - Orice modificare ce are ca obiect modificarea Statutului Comunei Vorona 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. 
 

 

 

(1) Se înscrie denumirea unităţii administrativ - teritoriale potrivit prevederilor art. 98 - 101 din 

Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 

României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru municipii, oraşe şi comune se 

va preciza şi judeţul pe raza căruia se regăseşte unitatea administrativ - teritorială respectivă. 

(2) Potrivit nomenclaturii stradale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vorona nr. 

42/17/05/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANEXA Nr.1 

la statut 

 

 

Modelul orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale 

 Statutul  Comunei Vorona, Județul Botoșani 

 

 

 

 CAPITOLUL I  Prezentarea generală a unităţii administrativ - 

teritoriale 

 CAPITOLUL II Autorităţile administraţiei publice locale 

 CAPITOLUL III Căi de comunicaţii 

 CAPITOLUL IV  Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe 

raza teritorială a unităţii administrativ - teritoriale 

 CAPITOLUL V  Funcţiuni economice ale unităţii administrativ - 

teritoriale 

 CAPITOLUL VI  Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ - 

teritoriale 

 CAPITOLUL VII  Serviciile publice existente 

 CAPITOLUL VIII  Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe 

şi de obiective de interes public local 

 CAPITOLUL IX  Societatea civilă, respectiv partidele politice, 

sindicatele, cultele şi organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară 

activitatea în unitatea administrativ - teritorială 

 CAPITOLUL X  Participare publică 

 CAPITOLUL XI  Cooperare sau asociere 

 CAPITOLUL XII Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 ANEXE 
 

 



ANEXA Nr. 2 

la statut 

 

 

Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi a 

extravilanului pe fiecare dintre localităţi 

 

 

 

Suprafața totală a comunei Vorona este de 8436,67 ha din care, 1665,85 ha sunt 

intravilan, iar diferența de 6770,85 în extravilan, după cum urmează în tabelul următor pe 

fiecare dintre localități. 

 

 

 

LOCALITATE 

 

INTRAVILAN 

        HA 

 

EXTRAVILAN 

HA 

 

TOTAL  

HA 

CHISCOVATA 152,5968 ha 647,29 ha 799,8868 ha 

VORONA MARE 190,8597 ha 1048,39 ha 1239,2497 

ha 

JOLDEȘTI 251,42 ha 1075,50 ha 1326,92 ha 

POIANA 235,0828 ha 748,63 ha 983,7128 ha 

VORONA 

CENTRU 

120,5559  ha 467,79 ha 588,3459 ha 

VORONA NOUĂ 184,9248 ha 675, 06 ha 859,9848 ha 

ICUȘENI 421,76 ha 1203,56 ha 1625,32 ha  

PANCU 38,73 ha 275,05 ha 313,78 ha 

VORONA 

TEODORU 

69,89 ha 629,58 ha 699,47 ha 

TOTAL 

SUPRAFAȚĂ 

 

1665,85 ha 

 

6770,85 ha 

 

8436,67 ha 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 3 

la statut 

 

 

 

Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității administrativ- teritoriale 

 

 

I. Din punct de vedere  hidrografic teritoriul Comunei Vorona, județul Botoșani aparține Bazinului 

Siretului.  Râul Siret cu o lungime de 30 km pe teritoriul Comunei Vorona care curge din partea de vest  

a comunei făcând granița spre comuna Fântânele. Primește ca afluent pârâul Vorona cu Poiana, 

Chiscovata, Pârâul Satului, Pârâul Roșu. 

II. Resursele vegetale sunt bogat reprezentate de plante lemnoase cum ar fi specii de foioase 

precum: 

 fagul ( cu specia Fagus Silvatica); 

 carpenul (cu specia Carpenus Orientalis); 

 arțarul (cu specia Aur Compestre); 

 mesteacănul (cu specia Betula Pubescens); 

 frasinul; 

 arinul. 

 

Pădurile ocupă o suprafață importantă, de cca 27% din suprafața comunei.  

Flora Comunei Vorona, județul Botoșani  este reprezentată, în principal, de următoarele specii de 

plante: 

 

 lăcrămioara de pădure (convallaria majalis); 

 papucul doamnei ( cypripedium calceolus); 

 irisul de baltă (iris pseudacorus); 

 crinul de pădure (Lilium martagon); 

 

III. Fauna este specifică silvostepei cu specii de rozătoare (hârciog, popândăi, șoareci, iepuri), 

precum și mamifere mai mari întâlnite în pădurea de foioase (căprioara, mistreț, vulpe, bursuc, veverițe) 

și păsări (mierla, sturzul, gaița, ciocănitoarea, pițigoiul, rațe, gîști sălbatice). 

 

 

 

 

 
 



ANEXA Nr.4 

la statut 

 

Datele privind înființarea Comunei Vorona, prima atestare documentară, precum și 

evoluția istorică 

 
 

 Strămoșii locuitorilor comunei Vorona au găsit pe acest teritoriu condiții prielnice 

pentru dezvoltarea așezărilor din cele mai vechi timpuri. Apa potabilă, terenurile propice 

agriculturii, pășunile bogate de pe dealuri, pădurile cu resursele lor, formează un întreg 

complex de factori naturali care au determinat locuirea acestei zone din timpuri străvechi. Pe 

lângă argumente logice care demonstrează locuirea acestor meleaguri din timpuri istorice 

foarte vechi, vin să contureze aceeași idee descoperirile arheologice. Comuna își împrumută 

numele de la apa ,,Vorona’’care își găsește originea în limbile slave, având înțelesul de cioară 

(în sens restrâns), dar și de neagră (în sensul mai larg al cuvântului). Unii localnici folosesc 

termenul pentru culoarea neagră a frunzelor și crengilor de stejar căzute în albia pârâului, 

care se înnegresc și dau impresie de culoare neagră a apei. 

 Prima atestare documentară  datează din 7 ianuarie 1403, când se întocmește la 

Suceava un act de danie de la Cancelaria domnească  în vremea lui Alexandru cel Bun. În 

textul acelui document, la loc de frunte, printre boierii din Sfatul Domnesc care participă la 

elaborarea actului, apare și numele lui ,, pana Iana Staroho at Worona’’,  adică Ioan cel 

Bătrân de la Vorona, proprietar al câtorva zeci de sate. 

Satele de pe apa Voronei apar des în documentele sec. XV-XVI (peste 25 de documente 

amintesc sate de pe apa Voronei până la începutul sec. al XVII-lea). În timpul domniei lui 

Ștefan Cel Mare, Vorona era proprietatea portarului Sucevei, Luca Arbore. Aceasta a fost 

transmisă urmașilor săi care la începutul sec. XVII-lea erau Dumitru Panici și sora sa 

Agathia. După această dată, prin înrudiri, moșia așezării a intrat în posesia boierului Ioniță 

Pancul și a Cantacuzinilor.  

Satele vechi sunt Icușeni, care și-a luat numele de la vistiernicul ,,Iacus’’și este 

consemnat în scrieri începând cu 1480 și Joldești. Primul document  ce se referă la satul 

Joldești (sub forma ,, curtea Anușcăi’’) este datat din 16 noiembrie 1433. Documentul din 31 

iulie 1463 amintește atât satul Vorona, cât și Joldeștiul (sub forma ,, cotul Mihului’’). 

Teritoriul satului Joldești este și locul unde s-a desfășurat la 12 apilie 1457 lupta pentru 

ocuparea tronului între Ștefan cel Mare și Petru Aron. Istoricii susțin păreri diferite: unii 

(A.D. Xenopol) susțin desfășurarea luptei la Joldești (județul Botoșani), alții afirmă că bătălia 

s-a dat la Doljești, lângă orașul Roman. În sec. al XVIII- lea satul este menționat în câteva 

documente cartografice:harta ce însoțea lucrarea domnului-cărturar Dimitrie Cantemir, 

,,Descrierea Moldovei’’; harta generalului Bauer din 1772; harta Moldovei din F.Sulzer 

(1781). Începând cu sec. al XIX-lea informațiile privitoare la satul Joldești se înmulțesc și se 

diversifică. Satul este menționat în diverse hărți, recensăminte fiscale (catagrafii), acte 

referitoare la proprietatea asupra pământului etc. Din puncte de vedere administrativ, satul a  

aparținut de-a lungul timpului ocolului Siretului, ocolului Hârlăului, comunei Bănești, 

comunei Fântânele, comunei Tudora, comunei Vorona din 1956 până în prezent.  

Informații privind numărul populației descoperim în catagrafii, recensăminte, hărți 

începând cu sec. al XIX-lea. Dacă în anul 1803 satul Joldești (împreună cu satul Sarafinești) 

era locuit de aproximativ 770 de persoane, în anul 1891 numărul locuitorilor ajunge la 822, 

iar la sfârșitul anului 1930 populația statornică atinge cifra de 1487 locuitori.  

Marea familie Rosetti și-a legat numele de Joldești prin ctitorirea bisericii dn sat. Între 

anii 1847-1849 a fost ridicată de către Nicolae Rosetti și soția sa Zoița, biserica cu hramul 

,,Intrarea Maicii Domnului în Biserică’’. 



 Pe moșia schitului Vorona (ulterior mănăstirea omonimă) s-au format în sec. XVII 

satele Poiana (mult timp Poiana-Lungă) și Chiscovata. Din același veac datează începuturile 

cătunelor Pancu și Cotu (azi Vorona – Teodoru). 

Vorona-Nouă a fost întemeiată în 1879, prin aplicarea legii ,,însurățeilor’’, iar cătunul 

Măldărești (azi Joldești) s-a constituit după aplicarea reformei agrare din 1921.  

 Prin noua lege  de organizare administrativ-teritorială din 1968, satele Pancu, 

Protopopeni, Chiscovata, Vorona-Nouă și Măldărești (înglobat în localitatea Joldești) au fost 

desființate și comasate în actualele sate ale comunei. 

 În anul 2003, comuna Vorona a aniversat prin manifestări deosebite 600 de ani de la 

atestarea documentară a localității. 

  În forma actuală Vorona este rezultatul unirii fostelor comune Vorona și Poiana, în 

anul 1968 și are în componență un număr de 6 sate mari, care grupează de fapt 12 vechi sate 

și cătune, amplasate după cum urmează: 

 satul Vorona, grupează Vorona Nouă, Chiscovata și Vorona Centru; 

 satul Vorona Teodoru grupează două vechi cătune: Pancu și Cot; 

 satul Vorona Mare, situat în partea de sud, la o distanță de 4-5 km de centrul comunei; 

 satul Joldești, situat în partea de vest, la 7 km față de centrul comunei; 

 satul Icușeni, situat în partea de Nord-vest la 5-7 km față de Vorona Centru; 

 satul Poiana, situat în partea de nord, la 3 km de centrul comunei. 

În anul  2018, comuna Vorona a împlinit 50 de ani de funcționare în această structură 

administrativă și acțiunile organizate de administrația locală au pus în evidență dezvoltarea 

pe care a înregistrat-o Vorona în acești ani. 

 Vechimea așezării comunei Vorona este mult mai mare. Cercetările arheologice au 

scos la iveală urme de viețuire încă din epipaleolitic. Cea mai importantă descoperire este  

din Epoca Pietrei și se referă la așezarea tardeziană de la Icușeni, din ,, Poiana Eroilor’’. Pe 

locul numit ,,Teis’’ din vecinătatea satului Vorona Nouă s-a descoperit o cultură aparținând 

Epocii Bronzului.  

 Spre marginea de est a satului Icușeni s-a descoperit o așezare din care au fost culese 

fragmente de ceramică aparținând Epocii Fierului, începutului Epocii Migrațiilor și 

perioadei Feudalismului târziu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Tabel 3 

Structura populației pe grupe de vârstă 

Sursa:http://insse.ro  

Comuna 

Vorona 

 

 

Populația 

stabilă 

-Total- 

Grupa de vârstă 

1  

sub 5 

ani 

 

2 

5-9 

ani 

3 

10-

14 

ani 

4 

15-

19 

ani 

 

5 

20-

24 

ani 

6 

25-

29 

ani 

7 

30-

34 

ani 

8 

35-

39 

ani 

9 

40-

44 

ani 

10 

45-

49 

ani 

11 

50-54 

ani 

12 

55-

59 

ani 

13 

60-

64 

ani 

14 

65-

69 

ani 

15 

70-

74 

ani 

16 

75-

79 

ani 

17 

80-

84 

ani 

18 

85 

ani 

și 

peste 

Ambele 

sexe 

7.492 449 505 589 442 388 409 568 606 566 309 316 386 435 353 445 367 222 137 

Masculin  3.775 235 272 302 242 202 214 308 331 316 181 165 182 197 173 179 136 92 48 

Feminin  3.717 214 233 287 200 186 195 260 275 250 128 151 204 238 180 266 231 130 89 



 

ANEXA Nr. 5 

la statut 

 
Componenţa şi structura populaţiei Comunei Vorona, defalcate pe localităţi 

componente 

Tabel 1 

 

 

 

 

 

 

  

LOCALITATE SEXUL TOTAL 

 

VORONA 

masculin 

 

1011 

feminin 1047 

2058 

 

ICUȘENI 

masculin 

 
 

656 

feminin 639 

1295 

 

JOLDEȘTI 

masculin 

 

655 

feminin 614 

1269 

 

POIANA 

 

masculin 

 

 

821 

feminin 815 

1636 

 

VORONA MARE 

 

masculin 

 

310 

 

feminin 

300 

610 

 

VORONA 

TEODORU 

 

masculin 

 

 

322 

feminin 302 

624 

 

VORONA 

masculin 3.775 

feminin 3.717 

TOTAL 7.492 

Sursa:  

compart.registru 

agricol UAT Vorona 

  



Structura populației după etnie 

Tabel 2 

 

 

COMUNA VORONA 

 

 

 

ETNIA 

 

Români 

 

 

Informație 

nedisponibilă 

Populația stabilă totală – 7.492 7.492 249 

Sursa:http://insse.ro 

În tabelul  nr. 2, conform rezultatelor definitive ale recensământului populației și 

locuințelor realizat în anul 2011, românii reprezintă 97,47% din totalul populației stabile a 

comunei Vorona, iar pentru un procent de 3,32% din populație nu se cunoaște apartenența 

etnică. 

         Structura populației pe sexe (tabelul nr. 3) denotă preponderența persoanelor de sex 

masculin ( 3.775 persoane, 50,38%) față de cele de sex feminin ( 3.717 persoane, 49,61%). 

Structura populației pe grupe cincinale de vârstă relevă ponderi mai ridicate deținute de 

populația din grupa de vârstă 35-39 ani (606 persoane), urmată de vârsta 10-14 ani (589 

persoane). Ponderi mai reduse în cazul grupelor cincinale de vârstă se înregistrează în 

intervalul de 85 ani și peste, urmat de intervalul 80-84 ani. 

Structura populației pe grupe mari de vârstă ( tineri 0-14 ani, adulți 15-59 ani, vârstnici 

60 ani și peste) relevă ponderea ridicată deținută de populația adultă 3.990 locuitori, adică 

53,26% din totalul populației stabile. 

Populația tânără reprezintă 20,60% (1.543 persoane) din populația stabilă a comunei 

Vorona, iar populația vârstnică reprezintă un procent de 26,15% (1959 persoane) din total 

populație stabilă. 

 



ANEXA Nr.6.a 

la statut  
 

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali de 

la nivelul Comunei Vorona, precum și apartenența politică a acestora, începând  

cu anul 1992 

 

 

PRIMAR AL COMUNEI VORONA 

 

a) mandatul 1992- 1996 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Nume și prenume 

 

 

Data nașterii 

 

Apartenența 

politică 

 

Perioada  

      0 1 2 3 4 

1.  Mocanu Mircea 12.12.1954 PSD 1992-1994 

2.  Dascălu Vasile 01.01.1943 PNDAR 1994-1996 

 

b) mandatul 1996-2000  

 

     

 

 

 

 

 

 

c) mandatul 2000-2004 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Nume și prenume 

 

Data nașterii  

 

Apartenența 

politică 

 

Perioada 

     0 1 2 3 4 

1. Ivasuc Mircea 08.08.1950 PNL 2000-2004 

 

 

d) mandatul 2004-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Nume și prenume 

 

Data nașterii 

 

Apartenența 

politică 

 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1. 

 

Platon Aurel 22.06.1932 PNL 1996-2000 

 

Nr.crt

. 

 

Nume și prenume 

 

Data nașterii 

 

Apartenența 

politică 

 

Perioada 

 

0 1 2 3 4 

  1. Ștefan Aurel 11.09.1950 PSD 2004-2008 



 

e) mandatul 2008-2012 

 

 

Nr. 

crt.  

 

Nume și prenume 

 

Data nașterii 

 

Apartenența 

politică 

 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Ștefan Aurel 11.09.1950 PSD 2008-2012 

 

 

f) mandatul 2012-2016 

 

 

Nr. 

crt . 

 

Nume și prenume 

 

 

Data nașterii 

 

Apartenența 

politică 

 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Ștefan Aurel 11.09.1950 PSD 2012-2016 

 

 

g) mandatul 2016-2020 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Nume și prenume 

 

 

Data nașterii 

 

Apartenența 

politică 

 

Perioada  

0 1 2 3 4 

1. Ștefan Aurel 11.09.1950 PSD 2016-2020 

 

h) mandatul 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Nume și prenume 

 

Data nașterii 

 

Apartenența 

politică 

 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Ștefan Aurel 11.09.1950 PSD 2020-2024 



ANEXA nr.6.b 

la statut 

 

 

Componența nominală,  perioada/periodele de exercitare ale mandatelor aleșilor locali 

de la nivelul Comunei Vorona, precum și apartenența politică a acestora, începând  

cu anul 1992 

 

 

I. CONSILIERI LOCALI 

 

 

MANDATUL 1992 - 1996 

 

Nr.crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

 

0 1 2 3 4 

1. Anicăi Neculai  05.12.1935 PSD 1992 - 1996 

2. Rusu Alexandru 12.02.1944 PNL 1992 - 1996 

3. Siminiceanu 

Dumitru 

21.08.1929 PSD 1992 - 1996 

4. Alexa Gheoeghe 24.04.1940 PSD 1992 - 1996 

5. Icușcă Toader -   1992 - 1996 

6. Afrasînei Adrian 06.08.1950  1992 - 1996 

7. Melinte Gheorghe 30.03.1943  1992 - 1996 

8. Roman Mihai -   1992 - 1996 

9. Știrbu Gheorghe 01.06.1957 PNDAR 1992 - 1996 

10. Axinte Antoniu 15.09.1953  1992 - 1996 

11. Apetrei Petru -   1992 - 1996 

12. Andrioaie Mitică -   1992 - 1996 

13. Herțug Gheorghe 06.03.1928  1992 - 1996 

14. Axinte Neculai 15.04.1940  1992 - 1996 

15. Onofrei Ionel -  PNL 1992 - 1996 

16. Moscalu Gheorghe 20.04.1929  1992 - 1996 

17. Știrbu Constantin -  PSD 1992 - 1996 

 

                                                   MANDATUL 1996 – 2000 

 

Nr.crt. Nume și prenume Data nașterii Aparteneța 

politică 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Gheorghițanu Petru 19.06.1930 PNȚCD 1996 - 2000 

2. Anicăi Dumitru  26.10.1930 PNL 1996 – 2000 

3. Frunză Gheorghe 08.02.1954 PSD 1996 - 2000 

4. Mocanu Toader 15.02.1946  1996 - 2000 

5. Știrbu Neculai 22.11.1952 PNȚCD 1996 - 2000 

6. Lupu Vasile 02.02.1953 PNL 1996 - 2000 

7. Ștefan Aurel 11.09.1950 INDEPENDENT 1996 - 2000 



8. Dascălu Vasile 01.01.1943 PNDAR 1996 - 2000 

9. Știrbu Gheorghe 01.06.1957 PSD 1996 - 2000 

10. Cotoc Constantin 08.02.1950 PSD 1996 - 2000 

11. Herțug Gheorghe 06.03.1928 PNȚCD 1996 - 2000 

12. Burlacu Constantin 12.02.1969 PNȚCD 1996 - 2000 

13. Grebeniță 

Gheorghe 

17.03.1944 PD 1996 - 2000 

14. Scutelnicu Ioan 20.06.1936 PRM 1996 - 2000 

15. Aruxandei Mihail 25.08.1947 PRM 1996 - 2000 

16. Moscalu Mirela 06.11.1963 PSD 1996 - 2000 

17. Abalașei Samir -  PNȚCD 1996 - 2000 

 

 

MANDATUL 2000 -2004 

 

Nr. crt. 

 

Nume și prenume 

 

Data nașterii 

 

Apartenența 

politică 

 

Perioada  

      0 1 2 3 4 

1. Munteanu Gheorghe 31.05.1947 PSD 2000 - 2004 

2. Știrbu Gheorghe 01.06.1950 PSD 2000 - 2004 

3. Moscalu Mirela 06.11.1963 PSD 2000 - 2004 

4. Rusu Constantin 18.01.1946 PSD 2000 - 2004 

5. Ceaunică Maria 12.02.1948 PSD 2000 - 2004 

6. Ștefan Aurel 11.09.1950 PSD 2000 - 2004 

7. Doroftei Dumitru 10.09.1949 PSD 2000 - 2004 

8. Mocanu Toader 15.12.1946 PNL 2000 - 2004 

9. Rusu Alexandru 12.02.1944 PNL 2000 - 2004 

10. Anicăi Dumitru  26.10.1930 PNL 2000 - 2004 

11. Hriscu Viorica  -  PNL 2000 - 2004 

12. Lupu Vasile 02.02.1953 PNL 2000 - 2004 

13. Grebeniță Gheorghe 17.03.1944 PD 2000 - 2004 

14. Gicoveanu Mihai 02.11.1964 PNL 2000 - 2004 

15. Axinte Antoniu 15.09.1953 PNL 2000 - 2004 

16. Dascălu Vasile 01.01.1943 PNDAR 2000 - 2004 

17. Roșcăneanu Mihai 22.08.1965 -  2000 - 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  MANDATUL 2004 -2008 

 

 

Nr. crt. 

 

Nume și prenume 

 

Data nașterii 

 

Apartenența 

politică 

 

Perioada  

0 1 2 3 4 

1. Axinte Neculai 15.04.1940 -  2004 - 2008 

2 Cotoc Constantin 08.02.1950 PSD 2004 - 2008 

3. Dascălu Vasile 01.01.1943 PNDAR 2004 - 2008 

4. Doroftei Dumitru  10.09.1949 PSD 2004 - 2008 

5. Dos Doinița 28.08.1962 PSD 2004 - 2008 

6. Gicoveanu Mihai 02.11.1964 PNL 2004 - 2008 

7. Grădinaru Gheorghe 20.04.1953 PSD 2004 - 2008 

8. Grebeniță Gheorghe  17.03.1944  2004 - 2008 

9. Livadaru Mihai  -  PRM 2004 - 2008 

10. Luntrariu Angela 07.05.1978 PSD 2004 - 2008 

11. Moscalu Mirela 06.11.1963 PSD 2004 - 2008 

12. Olaru Gheorghe 22.01.1950 PRM 2004 - 2008 

13. Roșcăneanu Sorin - 

Iulian 

15.07.1980 PSD 2004 - 2008 

14. Rusu Constantin 18.01.1946 PSD 2004 - 2008 

15.  Știrbu Constantin -  PSD 2004 - 2008 

 

 

MANDATUL 2008 – 2012 

 

 

Nr. crt. 

 

Nume și prenume 

 

Data nașterii 

 

Apartenența 

politică 

 

Perioada  

0 1 2 3 4 

1. Anicăi Stelian  31.05.1967 PNL 2008 - 2012 

2. Axinte Neculai 15.04.1940 PNL 2008 - 2012 

3. Cotoc Constantin 08.02.1950 PSD 2008 - 2012 

4. Culiceanu Gabriela 

Carmen 

-  PNL 2008 - 2012 

5. Dănilă Florin     27.06.1976           PNL 2008 - 2012 

6. Doroftei Dumitru 10.09.1949 PSD 2008 - 2012 

7. Dos Doinița 28.08.1962 PSD 2008 - 2012 

8. Gicoveanu Mihai 02.11.1964 PNL 2008 - 2012 

9. Grădinaru Gheorghe 20.04.1953 PSD 2008 - 2012 

10. Harja Milucă 07.07.1947 PSD 2008 - 2012 

11. Petrovici Florentin 

Silviu 

26.02.1974 INDEPENDENT 2008 - 2012 

12. Roșcăneanu Sorin -

Iulian 

15.07.1980 PSD 2008 - 2012 

13. Rusu Constantin 18.01.1946 PSD 2008 - 2012 

14. Simian Teodor 16.06.1966 PSD 2008 - 2012 

15. Siminiceanu Dumitru -  -  2008 - 2012 



                                                     MANDATUL 2012 – 2016 

 

 

Nr. crt. 

 

Nume și prenume 

 

Data nașterii 

 

Apartenența 

politică 

 

Perioada  

0 1 2 3 4 

1. Burlacu Constantin     13.05.1961 PNL 2012 - 2016 

2. Cotoc Costică 08.12.1956 PNL 2012 - 2016 

3. Cotoc Constantin 08.02.1950 PSD 2012 - 2016 

4. Crăciun Dumitru 23.10.1983 PSD 2012 - 2016 

5. Dănilă Florin 27.06.1976 PNL 2012 - 2016 

6. Doroftei Dumitru 10.09.1949 PSD 2012 - 2016 

7. Gicoveanu Mihai 02.11.1964 PNL 2012 - 2016 

8. Grădinaru Magdalena 31.03.1950 PNL 2012 - 2016 

9. Grădinaru Gheorghe     20.04.1953 PSD 2012 - 2016 

10. Harja Milucă 07.07.1947 PSD 2012 - 2016 

11. Hlaghie Andrei 09.12.1954  2012 - 2016 

12. Roșcăneanu Sorin -

Iulian 

15.07.1980 PSD 2012 - 2016 

13. Rusu Bogdan - 

Florentin 

18.03.1985 PSD 2012 - 2016 

14. Rusu Constantin 18.01.1946 PSD 2012 - 2016 

15. Simian Teodor 16.06.1966 PSD 2012 - 2016 

 

 

MANDATUL 2016 – 2020  

 

 

Nr. crt 

 

Nume și prenume 

 

Data nașterii 

 

Apartenența 

politică 

 

Perioada  

0 1 2 3 4 

1. Aciubotăriței 

Dumitru 

01.02.1950          PNL 2016 - 2020 

2. Hetriuc Elena 20.04.1960 PSD 2016 - 2020 

3. Nechifor Neculai 24.08.1974 PSD 2016 - 2020 

4. Frunză Gheorghe 08.02.1954 PSD 2016 - 2020 

5. Doroftei Dumitru 10.09.1949 PSD 2016 - 2020 

6. Gicoveanu Mihai 02.11.1966 PNL 2016 - 2020 

7. Bejenariu Elena - 

Angelica 

 

21.05.1964 

 

PNL 

 

2016 - 2020 

8. Rusu Constantin 18.01.1946 PSD 2016 - 2020 

9. Cotoc Costică 08.12.1956 PNL 2016 - 2020 

10. Dănilă Florin 27.06.1976 PNL 2016 - 2020 

11. Dos Doinița 28.08.1962 PSD 2016 - 2020 

12. Grădinaru Gheorghe 20.04.1953 PSD 2016 - 2020 

13. Harja Milucă 07.07.1947 PSD 2016 - 2020 

14. Marica Ligia 03.07.1971 PSD 2016 - 2020 
15.  Simian Teodor 16.06.1966 PSD 2016 - 2020 

 



MANDATUL 2020 – 2024 

 

 

Nr. crt. 

 

Nume și prenume 

 

Data nașterii 

 

Apartenența 

politică 

 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Achilăriței Costel 08.05.1968 PSD    2020- 2024 

2. Cotoc Costică 08.12.1956 PNL 2020 - 2024 

3. Marica Ligia 03.07.1971 PSD 2020 - 2024 

4. Nechifor Neculai 24.08.1974 PSD 2020 - 2024 

5. Frunză Gheorghe 08.02.1954 PSD 2020 - 2024 

6. Doroftei Dumitru 10.09.1949 PSD 2020 - 2024 

7. Damian Stelian 01.12.1970 PNL 2020 - 2024 

8. Gicoveanu Mihai  02.11.1964 PNL 2020 - 2024 

9. Irimia Iuliana 15.07.1985 PSD 2020 - 2024 

10. Moroșanu Constantin 

- Laurențiu 

 

17.04.1987 

 

PSD 

 

2020 - 2024 

11. Bejenariu Elena - 

Angelica 

 

21.05.1964 

 

PNL 

 

2020 - 2024 

12. Rusu Constantin 18.01.1946 PSD 2020 - 2024 

13.      Simian Teodor 16.06.1966 PSD 2020 - 2024 

14. Făgădărău Liviu 23.03.1973 PMP 2020 - 2024 

15. Neculăescu Gelu 04.04.1980 ALDE 2020 - 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ANEXA Nr.6.b 

la statut 

 

 

Componența nominală,  perioada/periodele de exercitare ale mandatelor aleșilor locali 

de la nivelul Comunei Vorona, precum și apartenența politică a acestora, începând  

cu anul 1992 

 

 

II. VICEPRIMARI AI CONSILIULUI LOCAL 

 

 

     MANDATUL 1992 - 1996 

Nr.crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

 

0 1 2 3 4 

1. Cotoc Constantin 08.02.1950  PSD 1992 – 1996  

   

 

  MANDATUL 1996 - 2000 

Nr.crt  

 

Nume și prenume Data nașterii Aparteneța 

politică 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Cotoc Constantin 08.02.1950 PSD 1996 - 2000 

 

 

             MANDATUL 2000 - 2004 

 

Nr. crt. 

 

Nume și prenume 

 

Data nașterii 

 

Apartenența politică 

 

Perioada  

     0 1 2 3 4 

1. Cotoc Constantin 08.02.1950 PSD 2000 -2004 

 

 

                                                     MANDATUL 2004 -2008 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada  

0 1 2 3 4 

1. Harja Milucă 07.07.1947 PSD 2004 - 2008 

 

 

                                   MANDATUL 2008 - 2012 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada  

     0 1 2 3 4 

1. Roșcăneanu Sorin - 

Iulian 

15.07.1980 PSD 2008 - 2012 

 

 



MANDATUL 2012 - 2016 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada  

0 1 2 3 4 

1. Cotoc Costică 08.12.1956 PNL 2012 - 2016 

 

 

MANDATUL 2016 – 2020  

Nr. crt Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada  

0 1 2 3 4 

1. Frunză Gheorghe  08.02.1954 PSD 2016 - 2020 

 

 

MANDATUL 2020 - 2024 

Nr. crt. Nume și prenume Data nașterii Apartenența 

politică 

Perioada 

0 1 2 3 4 

1. Frunză Gheorghe  08.02.1954 PSD 2020- 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 7 

la statut 
 

Procedura privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Comunei", respectiv 

a"Certificatului de Fiu/Fiică al Comunei  Vorona" 

 

Art. 1.  Titlul de "Cetăţean de onoare al Comunei Vorona", denumit în continuare 

Titlu reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al Comunei 

Vorona. 

Art. 2.  Certificatul de "Fiu/fiică al/a Comunei Vorona", denumit în continuare 

Certificat reprezintă distincţia acordată de către Consiliul Local al Comunei Vorona 

persoanelor născute în comuna Vorona, la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Art. 3.  Titlul şi Certificatul se pot acordă la iniţiativa primarului și a consilierilor 

locali. 

Art. 4.  Acordarea Titlului şi a Certificatului nu este condiţionată de cetăţenie, 

naţionalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică. 

Art. 5. Titlul şi Certificatul au următoarele caracteristici: 

  a) sunt personale; 

b) sunt netransmisibile; 

c) reprezintă un drept al titularului; 

d) au valabilitate nedeterminată. 

Art. 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 Vorona şi a imaginii acestuia; 

b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele 

Comunei, în ţară şi străinătate; 

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 

Vorona. 

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au 

produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei Vorona. 

e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au 

un aport la realizarea unei imagini pozitive comunei Vorona în lume; 

f) sportivi din comuna Vorona care au obţinut rezultate deosebite în competiţii 

sportive internaţionale; 



g) alte situaţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului 

local, după caz. 

Art. 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. 

Art. 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. 

(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; 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului 

în curs. 

(9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei Vorona , în cadrul 

şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local Vorona. 



(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Vorona  în cadrul 

unei festivităţi care se organizează de către primar. 

Art. 9. - Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare; 

b) primarul comunei Vorona prezintă referatul de aprobare care a stat la baza 

propunerii Hotărârii Consiliului Local de acordare a titlului de cetățean de onoare; 

c) primarul comunei Vorona înmânează diploma de "Cetăţean de onoare al Comunei 

Vorona" 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 Vorona.  

Art. 10. - Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Comunei Vorona la 

dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului 

Local al Comunei Vorona sau în care acesta este coorganizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna 

Vorona; 

a) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural - sportive organizate de 

instituţiile aflate în subordinea consiliului local; 

b) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local al Comunei  Vorona. 

Art. 11. - Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situaţii: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

Art. 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 Vorona  și locuitorilor săi sau ţării. 

Art. 13. - Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al comunei Vorona 

după următoarea metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Vorona 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. 

Art. 14. - Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei  Vorona 

Art. 15. - Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o 

plăcuţă cu numele acestuia. 

Art. 16. - Informaţiile publice referitoare la "cetăţenii de onoare" vor fi publicate şi 

în format electronic pe pagina de internet a unităţii administrativ - teritoriale respective. 

Art. 17. - Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit 

brevet, semnat de către primarul comunei  Vorona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. Străzi 

Numărul total al străzilor din comuna Vorona, defalcate pe localităţi componente este de 137 și o 

lungime totală  de  91711 metri. 

 

Denumirea și descrierea străzilor din comuna Vorona 

Sat Icușeni 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire 

Stradă 

 

Descriere 

 

Lungime 

(metri) 

1.  
Arcului 

Din strada Principală până în limita de proprietate 

privată, urmează lui DS360 

120 

 

2.  
Bahnei 

Din strada Salcâmilor până în limita de proprietate 

privată , urmează traseul lui DS273 

96 

3.  
Bisericii 

Din strada Sapardului până în limita de proprietate 

privată , urmează traseul lui DS104 

46 

4.  
Bulhacului 

Din strada Principală până în limita de intravilan, 

urmează traseul lui DS792 

354 

5.  
Ciocârliei 

Din strada Sapardului până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS31 

381 

6.  
Cireșilor 

Din strada Văratec până în strada Credinței , 

urmează traseu lui DS413, DS422, DS423 

489 

7.  
Ciubotarilor 

Din strada Eroilor până în strada Nucilor , urmează 

traseul lui DS530 

299 

8.  
Credinței 

Din strada Eroilor până în strada Hotarului , 

urmează traseul lui DS454 

420 

9.  
După Sat 

Din strada Principală până în limita de intravilan, 

urmează traseul lui DS188, DS217, DS215 

811 

10.  
Eroilor 

Din strada Văratec până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS554, DS506, DS499 

741 

11.  
Eternității 

Din strada Principală până în limita de intravilan, 

urmează traseul lui DS740 

194 

12.  
Fântânilor 

Din strada Principală până în limita de intravilan, 

urmează traseul lui DS284, 

588 

13.  
Fundăturii 

Din strada Nucilor până în limita de proprietate 

privată , urmează traseul lui DS562 

219 

14.  
Fundoaia 

Din strada După Sat până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS193 

118 

15.  
Holban Din strada Livezii până în limita de intravilan 

309 

16.  
Hotarului 

Din strada Principală până în strada Eroilor , 

urmează traseul lui DS482 

1009 

17.  
Înfundată 

Din strada Sapardului până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS136 

211 

18.  
Îngustă 

Din strada Principală până în limita de proprietate 

privată, urmează traseul lui DS337 

156 

19.  
Islazului 

Din strada Sapardului până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS12 

405 



20.  
Liliacului 

Din strada Văratec până în limita de proprietate 

privată , urmează traseul lui DS619 

67 

21.  
Livezii Din strada Bisericii până în limita de intravilan 

1191 

22.  
Mărțișorului 

Din strada Văratec până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS636 

237 

23.  
Merilor 

Din strada Cireșilor până în strada Hotarului , 

urmează traseul lui DS413 

234 

24.  
Mică 

Din strada Principală până în limita de proprietate 

privată, urmează traseul lui DS758 

70 

25.  
Morarului Din strada Sapardului până în limita de intravilan 

512 

26.  
Morii 

Din strada Eroilor până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS506 

387 

27.  
Nucilor 

Din strada Eroilor până în strada Morii , urmează 

traseul lui DS554 

858 

28.  
Pomilor 

Din strada Salcâmilor până în strada Fântânilor 

urmează traseul lui DS283 

203 

29.  
Principală 

De la intrarea in localitate dinspre Poiana până în 

strada Sapardului , urmează traseul lui DC56 

2919 

30.  Prof. Dr. Mihai 

Rusu 

Din strada Principală până în limita de proprietate 

privată, urmează traseul lui DS377 

413 

31.  
Răchitei 

Din strada Sapardului până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS124 

239 

32.  
Releului Din strada Principală până în strada Livezii 

500 

33.  
Salcâmilor 

Din strada Principală până în strada Fântânilor , 

urmează traseu lui DS277 

398 

34.  
Sapardului 

De la intrarea în localitate dinspre Joldești până la 

ieșirea dinspre Corni , urmează traseul lui DC55A 

2988 

35.  
Scurtă 

Din strada Văratec până în limita de proprietate 

privată , urmează traseul lui DS709 

85 

36.  
Speranței 

Din strada Principală până în limita de proprietate 

privată, urmează traseul lui DS777 

97 

37.  
Văratec 

Din strada Principală până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DCL638 

1785 

   Total: 20149 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sat Joldești 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire 

Stradă 
Descriere 

 

Lungime  

(metri) 

1.  
Amurgului Din strada Schinoasa până în limita de intravilan 

421 

2.  
Căminului 

Din strada Popii până în limita de proprietate 

privată 

354 

3.  
Cimitirului Din strada principală până în strada Pacea 

577 

4.  
Ciobanilor 

Din strada Siretului până în limita din proprietate 

privată 

473 

5.  
Dorului Din strada Principală până în strada Popii 

1510 

6.  
Fundăturii 

Din strada Principală până în limita de 

proprietate privată 

322 

7.  
Grădinarilor 

Din strada Poștei până în limita de proprietate 

privată 

110 

8.  
Hotarului 

Din strada Schinoasa până în limita de 

proprietate privată , urmează traseul lui DS491 

133 

9.  
Liniștei 

Din strada Popii până în limita de proprietate 

privată 

97 

10.  
Macului Din strada Dorului până în limita de intravilan 

347 

11.  
Mică 

Din strada Popii până în limita de proprietate 

privată 

108 

12.  
Mobilei 

Din strada Principală până în limita de 

proprietate privată 

195 

13.  
Pacea Din strada Principală până în limita de intravilan 

186 

14.  
Popii 

Are ambele capete la strada Principală , urmează 

traseul lui DS397, DS331 

1602 

15.  
Poștei 

Din strada Principală până în limita de 

proprietate privată 

825 

16.  
Principală 

Din strada Schinoasa până la ieșirea din 

localitate dinspre Icușeni 

4016 

17.  
Salcâmilor 

Din strada Dorului până în limita de proprietate 

privată 

365 

18.  
Schinoasa 

De la intrarea în localitate dinspre Vorona Mare 

până la ieșirea dinspre Vercicani , urmează 

traseul lui DJ208C 

2304 

19.  
Scurtă 

Din strada Siretului până în limita din proprietate 

privată 

166 

20.  
Siretului Din strada Principală până în limita de intravilan 

744 

21.  
Unirii 

Din strada Schinoasa până în limita de intravilan, 

urmează traseul lui DJ208I 

549 

   Total: 15404 

 

 



Sat Poiana 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire 

Stradă 
Descriere 

 

Lungime  

(metri) 

1.  
După Grădini Urmează traseul lui DS387 

417 

2.  

Peste Pod 

Din strada Principală până la ieșirea din localitate 

dinspre Mesteacăn , urmează traseul lui DS86, 

DS188, 

 

933 

3.  
Albinei 

Din strada Peste Pod până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS248 

429 

4.  
Bisericii 

Din strada Principală până în strada Fântânei , 

urmează traseul lui DS459, DS315 

799 

5.  
Cimitirului 

Din strada Bisericii până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS459 

347 

6.  
Cireșului 

Din strada Peste Pod până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS200 

283 

7.  
Dispensarului 

Din strada Principală până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS670 

684 

8.  
Dulgherului 

Din strada Principală până în limita de proprietate 

privată, urmează traseul lui DS647 

266 

9.  
Fântânei 

Din strada Principală până la ieșirea din localitate 

dinspre Icușeni , urmează traseul lui DC56 

1162 

10.  
Frasinului 

Din strada Principală până în strada Fântânei , 

urmează traseul lui DS354 și DS354/1 

372 

11.  
Iazului 

Din strada Principală până în limita de proprietate 

privată, urmează traseul lui DS64 

207 

12.  
Imașului 

Din strada Principală până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS589 

182 

13.  
Înfundată 

Din strada Principală până în limita de proprietate 

privată, urmează traseul lui DE57 

72 

14.  
Izvor 

Din strada Principală până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS535 

252 

15.  
Nucilor 

Din strada Fântânei până în strada Troiței, 

urmează traseul lui DS291 

242 

16.  
Plopilor 

Din strada Principală până în limita de proprietate 

privată, urmează traseul lui DS553 și DS566 

166 

17.  
Principală 

De la intrarea în localitate dinspre Vorona până la 

ieșirea dinspre Sarafinești , urmează traseului lui 

DJ208H 

 

2228 

18.  
Ratușului 

Din DJ208C până în limita de intravilan dinspre 

Poiana 

1177 

19.  
Salcâmului 

Din strada Fântânei până în strada După Grădini, 

urmează traseul lui DS386 

255 

20.  
Scurtă 

Din strada Iazului până în limita de proprietate 

privată , urmează traseul lui DS65 

95 

21.  
Teiului 

Din strada Peste Pod până în limita de proprietate 

privată , urmează traseul lui DS115 

388 

22.  
Țintirimului 

Din strada Fântânei până în limita de proprietate 

privată , urmează traseul lui DS335 

83 



23.  
Troiței 

Din strada Principală până în strada Bisericii, 

urmează traseul lui DS297 

296 

24.  
Zorilor 

Din strada Principală până în limita de proprietate 

privată, urmează traseul lui DS614 

201 

   Total: 11536 

 

Sat Vorona Centru 

 

Nr.crt 

 

Denumire 

Stradă 
Descriere 

 

Lungime  

(metri) 

 
1.  

La Han 
Din strada Principală până în limita de intravilan 

dinspre localitatea Icușeni, urmează traseul lui DS 

777 

 

2.  
La Loturi 

Din strada Principală , până în limita de 

proprietate privată, urmează traseul lui DS10 

86 

3.  
La Cristescu 

Din strada Principală până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS80, DS17 și DS3 

1765 

4.  
Bursucului 

Din strada Lăcrămioarei până în strada Rotarilor, 

urmează traseul lui DS236 

518 

5.  
Liniștei 

Are ambele capete la strada Valea Adâncă , 

urmează traseul lui DS368 și 

356 

6.  
Înfrățirii 

Are ambele capete la strada Chiscovata,urmează 

traseul lui DS260 

361 

7.  
Valea Adâncă 

Din strada Chiscovata până în limita de 

intravilan,urmează traseul lui DS383, DS425, 

808 

8.  
Cimitirului 

Din strada Valea Pancului, până în limita de 

intravilan , urmează traseul lui DS131 

371 

9.  
Rotarilor 

Din strada Chiscovata până în limita de intravilan 

, urmează traseul lui DS243 

384 

10.  
Transformatorului 

Din strada Chiscovata până în limita din intravilan 

, urmează traseul lui DS407 

300 

11.  
Valea Pancului 

Din strada Chiscovata până în limita de 

proprietate privată , urmează traseul lui DS146 

353 

12.  
Bucuriei 

Din strada Principală până în limita de intravilan 

,urmează traseul lui DJ208H 

2212 

13.  
Fundăturii 

Din strada Principală până în llimita de proprietate 

privată ,urmează traseul lui DS113 

201 

14.  
Salcâmului 

Din strada Lăcrămioarei până în limita de 

intravilan ,urmează traseul lui DS60 

188 

15.  
Florilor 

Din strada Principală până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS254 

332 

16.  
Lăcrămioarei 

Are ambele capete la strada Chiscovata, urmează 

traseul lui DS204 

619 

17.  
Chiscovata 

Din strada principală până în limita de intravilan 

dinspre mănăstirea Vorona, urmează traseul lui 

DS215, DS73, DS172, 

3012 

18.  
Mănăstirii 

Din strada Principală , până în limita de intrravilan 

, urmează traseul lui DJ208H 

2630 

19.  
Biserica Veche 

Din strada La Cristescu până în limita de 

intravilan 

150 



20.  
Principală 

De la intrarea in localitate dinspre Mesteacăn , 

până la ieșirea dinspre Vorona Teodoru, urmează 

traseul lui DJ 208c 

7294 

21.  
Satul Nou 

Din strada La Cristescu până în limita de 

intravilan , urmează traseul lui DS16 

227 

22.  
Teiș 

Din strada principală până în limita de intravilan, 

urmează traseul lui DS 456, 

423 

23.  
Îngustă 

Din strada La Cristescu până în limita de 

intravilan 

203 

24.  
Humăriei 

Din DS32 până în limita de proprietate privată , 

urmează traseul lui DS25 și DS13 

211 

25.  
Hâțas 

Din strada Principală până în limita de proprietate 

privată , urmează traseul lui DS363 

169 

26.  
Legăturii 

Din strada Chiscovata până în strada Valea 

Adâncă, urmează traseul lui DS381 

90 

27.  
Huci 

Din strada Principală până în limita de localitate , 

urmează traseu lui DS286, DS288 

1055 

28.  
Poienița 

Din strada Valea Adâncă până în limita de 

proprietate privată , urmează traseul lui DS349 și 

DS338 

368 

29.  
Livezilor 

Din strada Chiscovata până în limita de 

proprietate privată,urmează traseul lui DS305 

180 

30.  
Velniță 

Din strada Valea Adâncă până în limita de 

intravilan ,urmează traseul lui DS424 

192 

31.  
Curcubeului 

Din strada Valea Adâncă până în limita de 

proprietate privată, urmează traseul lui DS362 și 

DS326 

254 

32.  
Arinilor 

Din strada Rotarilor până în limita de proprietate 

privată, urmează traseul lui DS241 

112 

   Total: 26201 

Sat Vorona Mare 

 

Nr.crt. 

 

Denumire 

Stradă 
Descriere 

 

Lungime 

(metri) 

 
1.  

Bahnei 
Din strada Bisericii până în strada Slobozia, 

urmează traseul lui DS365 

353 

2.  
Bisericii 

Din strada Principală până în limita de intravilan 

, urmează traseul lui DS370 

1995 

3.  Cantonului Din strada Slobozia până în strada Bahnei 336 

4.  
Cornățelului 

Din strada Salcâmului până în limita de 

intravilan , urmează traseul lui DS81 

283 

5.  
Dealu Morii 

Din strada Principală până în limita de intravilan 

, urmează traseul lui DS301 

244 

6.  
Dealul Cireșului 

Din strada Vișinilor până în strada Constantin 

Vasilică, urmează traseul lui DS210 

1206 

7.  

Frasinului 

Are ambele capete la strada Prof. Constantin 

Vasilică , urmează traseul lui DS42, DS86 și 

DS141 

1140 



8.  
Islazului 

Din strada Bahnei până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS363 

140 

9.  
Lungu Vantului 

Din strada Frasinului până în limita de intravilan 

, urmează traseul lui DS67 

194 

10.  
Principală 

De la intrarea în localitate dinspre Vorona 

Teodoru până la ieșirea dinspre Joldeșsti, 

urmează traseul lui DJ 208C 

1467 

11.  
Prof. Constantin 

Vasilică 

Din strada Principală până la ieșirea din 

localitate dinspre Tudora, urmează traseul lui 

DC55B 

2458 

12.  
Salcâmului 

Din strada Prof. Constantin Vasilică până în 

strada Frasinului , urmează traseul lui DS141 

218 

13.  
Slobozia 

Din strada Principală până în limita de 

proprietate privată , urmează traseul lui DS309, 

DS348, DS356 

845 

14.  
Vișinului 

Din strada Principală până în strada Prof. 

Constantin Vasilică, urmează traseul lui DS252 

578 

   Total: 11457 

Sat Vorona Teodoru 

 

Nr.crt. 

 

Denumire 

Stradă 
Descriere 

 

Lungime  

(metri) 
1.  

La Grădină 
Din strada Principală până în limita de intravilan 

dinspre fosta grădină de legume 

263 

2.  
Salciei 

Din strada Poienii până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS14 

119 

3.  

Principală 

De la intrarea în localitate dinspre Vorona până la 

ieșirea dinspre Vorona Mare, urmează traseul lui 

DJ208C 

662 

4.  
Poienii 

Din strada Pancului până în limita de intravilan , 

urmează traseul lui DS15 

841 

5.  
Pancului 

Din strada Principală până în limita de intravilan 

,urmează traseul lui DS15, DS67 

2205 

6.  
La Cișmea 

Din strada Ioan Dobrovolschi până în limita de 

intravilan dinspre Pancu 

93 

7.  Ioan 

Dobrovolschi 

Din strada Principală până în limita de intravilan 

,urmează traseul lui DS104, DS185 

2579 

8.  
Cimitirului 

Din strada Pancului până în limita de proprietate 

privată , urmează traseul lui DS24 

82 

9.  
Bisericii 

Din strada Ioan Dobrovolschi până în limita de 

proprietate privată , urmează traseul lui DS150 

120 

   Total: 6964  

 

 

 



ANEXA Nr. 8 

la statut 

 

 

CAPITOLUL III 

 

CĂI DE COMUNICAȚIE  
 

 

Raza teritorială a comunei Vorona este tranzitată de rețeaua rutieră de transport, potrivit 

Ordonanței Guvernului nr 4/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

A. DRUMURI DE INTERES JUDEȚEAN  

Legătura comunei cu drumul național DN 28 B (spre Botoșani) se face prin DJ 208 C 

Fălticeni – Botoșani. Drumul județean 208 C traversează comuna de la nord la sud și face 

legătura între satele Vorona, Vorona Teodoru, Vorona Mare și Joldești. 

Drumul județean 208 H face legătura între satele Poiana și Vorona, intersectându-se cu 

DJ 208C în satul Vorona. 

 

B. DRUMURI DE INTERES LOCAL 

 

1. Drumuri comunale 

Nr. 

crt. 

Drum comunal Lungime (km) 

1                   DC 55 2.750 

2 DC 55A 7.800 

3 DC 55C 3.000 

4 DC 55D 5.500 

5 DC 55E 1.500 

6 DC 55F 4.000 

7 DC 55G 1.721 

8 DC 55H 4.000 

9                   DC 55I 2.500 

10                   DC55J 3.000 

11                   DC 56 4.800 

12 DC 812 2.350 

13 DC 638 0.689 

 

 

 

Total drumuri comunale 

 

 

43.610 

 
2. Drumuri sătești 

Numărul total al drumurilor sătești este de 161  cu o lungime totală de 50 km. 

3. Drumuri vecinale 

Numărul total al drumurilor vecinale este de 204 cu o lungime totală de 81 km. 



4. Poduri și podețe 

 Numărul total al  podurilor și podețelor este 18. 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire poduri și podețe 

1.  PD BET DS 548 (La Hlaghie) 
2.  PD BETON DS 55A (La Amoasei) 
3.  PD BET DS 123 (La Michiu) 
4.  PD BET DS 629 (La Ciobanasu) 
5.  PD BET DS 104 (La Livadariu) 
6.  PD TUBURI DS 14 (La Saidruc) 
7.  PD TUBURI DS14-0.010 Km(La Moscalu) 
8.  PD BET DS 73 (La Anofreesei) 
9.  PD BET DS 73 (La Smadici) 
10.  PD BET DS 73 (La Zaharia) 
11.  PD BET DV (La Puhaceni) 
12.  PD BET DS 370 (La Imas) 
13.  PD BET DC 169 
14.  PD BET DS 554 
15.  PD BET DS 636 
16.  PD BET DS 86/188 
17.  PD BET DS 589 HUMARIE 
18.  PD TUBURI DS 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL ARISTICE ȘI 

SPORTIVE DE PESTE AN LA VORONA 

 

 

   Comuna Vorona constituie un centru cu vechi tradiții etno-folclorice. Bogata viață 

etno-folclorică a localității se reflectă în numeroase manifestari de acest gen organizate pe 

plan local, național și internațional pentru păstrarea, valorificarea și transmiterea tradițiilor, 

obiceiurilor, datinilor  și meșteșugurilor  atât de valoroase ale  comunității, ca elemente 

fundamentale ale identității comunitare și natale.  Pentru aceste motive, la Vorona s-a conturat 

de mult timp un calendar de manifestări și evenimente culturale de mare amploare pe toată 

durata anului: 

1. ”Dor de Eminescu”- Șezătoare literară, participă scriitori și membrii ai Societății 

Culturale ”Raluca Iurașcu” din Vorona. -14 ianuarie  

2.   Uniti in cuget si-n simtiri – 27 ianuarie 

3. ”Cupa mărțișorului la șah, tenis de masă și oină în sală”-  martie  

4. ”Semn de primăvară”- Târg de mărțișoare și felicitări- martie 

5. ”Atelier de încondeiere a ouălor pentru Paște”- aprilie  

6. ”Ne cinstim eroii”- Depunere de coroane și programe artistice, la Monumentele     

Eroilor din satele Vorona Centru, Icușeni, Vorona Nouă și Joldești 

7. ”Cupa Moldovei la oină”- cu participarea echipelor de copii și tineret din județele din 

Moldova  

8. Ziua Școlii la Liceul Tehnologic ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona- au loc Tedeum, 

depunere de coroane la bustul lui ”Ștefan cel Mare și Sfânt”  din fața școlii, expoziții 

de lucrări, spectacol artistic, activități sportive -  2 iulie  

9. ”Un penel pentru credință”- tabără de pictură religioasă (icoane pe lemn) la Mănăstirea 

Vorona 

10. ”Săptămâna culturii la Vorona” 2-9 septembrie  

11. ”Nunta de aur”-aniversarea cuplurilor la 50 de ani de căsătorie - 6 septembrie 

12. ”Expo zoo ”-expoziție de animale și produse agricole în piața comunală - septembrie 

13. ”Toaca trâmbița îngerilor”- Festivalul de toacă la Biserica veche din Icușeni - 

septembrie 

14. ”Moștenite din Bătrâni”- Festivalul cântecului popular, pentru copii și tineri -  Centrul 

Cultural ”Mihai Eminescu” – 7 septembrie 

15. ”Serbările Pădurii”-  Festival Folcloric Național, Târgul meșterilor populari, Expoziție 

gastronomică de mâncăruri tradiționale în Poiana Mănăstirii Vorona - 8 septembrie 

16. Pelerinaj la moaștele Sfântului Onufrie la Mănăstirea ”Sihăstria Voronei”- 9 

septembrie 

17. Ziua Națională a României – 1 Decembrie  

18. ”Sfântă-i sara de Crăciun”,- concert de colinde cu participarea grupurilor de 

colindători din Vorona, Tudora, Corni, Vlădeni și Botoșani, la Centrul Cultural ”Mihai 

Eminescu” Vorona - 20 decembrie 

19. ”Am pornit cu plugușorul”- Parada grupurilor de obiceiuri, de măști, care însoțesc 

alaiul Plugușorului. Participă grupuri de datini și obiceiuri de Anul Nou din Vorona, 

Tudora  și Corni în  Centrul Comunei Vorona - 31 decembrie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



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 
 Reţeaua şcolară de la nivelul Comunei Vorona, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde un număr total de 9 unităţi de 

învăţământ de stat. 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU  

PERSONALITATE JURIDICĂ 

 

 

STRUCTURA ARONDATĂ (AR) 

NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic ,,Ștefan Cel Mare și 

Sfânt,, Vorona, preșcolar, primar, 

gimnazial, liceal, profesional 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL. I. CUZA”, 

VORONA, preșcolar, gimnazial 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA 

ARBORE”, VORONA MARE, preșcolar, 

primar, gimnazial 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,RALUCA 

IURAȘCU”, JOLDEȘTI, preșcolar, primar, 

gimnazial 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ,,AL. CEL 

BUN”, ICUȘENI, preșcolar,primar, 

gimnazial 

ȘCOALA PRIMARĂ ,,NICOLAE IORGA” 

POIANA, preșcolar, primar 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR.1, VORONA TEODORU, preșcolar 

GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR.2, VORONA, preșcolar 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 

NR.3, JOLDEȘTI, preșcolar 

 CENTRU DE DOCUMENTARE ȘI 

INFORMARE MODERN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Instituţii din domeniul culturii 
 

 

NR. CRT 

 

 

 

DENUMIREA INSTITUȚIILOR  

DE CULTURĂ 

 

 

 

 

 

 

LOCALITATE 

 

 

 

1.  

 

Centrul Cultural „Mihai Eminescu”adăpostește 

Căminul Cultural și biblioteca comunală Vorona. 

În Căminul Cultural se organizează de-a lungul 

anului numeroase evenimente culturale la care 

participă grupuri folclorice din comună sau din alte 

comune, artiști amatori și profesioniști. 

A fost  renovat și inaugurat în  anul 2016, printr-un 

proiect finanțat prin C.N.I. 
 

 

 

 

 

Vorona 

 

2.  

 

 

Bibliotecă comunală „Mihai Eminescu” 

 

Vorona 

 

3. 

 

Centrul de Informare Turistică funcționează din 

toamna anului 201. Prin el se promovează resursele 

turistice atât de bogate, de variate şi apreciate de 

cei care ajung să le cunoască, festivaluri culturale 

tradiţionale, serbări folclorice, ateliere 

meșteșugărești şi expoziții cu obiecte tradiționale 

în scopul creşterii atractivităţii sale ca destinaţie 

turistică, prin desfăşurarea activităţilor, în 

colaborare cu Primăria Comunei Vorona, Liceul 

Tehnologic Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Centrul 

Cultural Mihai Eminescu, Centrul de zi Speranța, 

meşteri populari din comuna Vorona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Instituţii din domeniul sănătăţii 
 

 În comuna Vorona, județul Botoșani se asigură asistență medicală profilactică, curativă 

și de urgență prin unitățile menționate în tabel: 

 

 
NR. 

CRT 

 

DENUMIREA UNITĂȚII 

 

LOCALITATE 

1.  C.M.I. DR MOSCALU MIRELA VORONA  

2.  C.M.I. DR. UNGUREANU LUIZA-NICOLETA VORONA 

3.  CABINET ȘCOLAR VORONA 

4.  CABINET STOMATOLOGIC VORONA 

5.  S.C. ROFARMA SR.L. VORONA 

 

IV.Instituţii din domeniul asistenţei sociale 
 

În  comuna Vorona se asigură servicii sociale prin serviciu de specialitate în cadrul 

Primăriei  și a Centrul de zi „Speranța”care funcționează cu respectarea prevederilor cadrului 

general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de  Legea asistenței 

sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, art 30, alineatul (3), litera  b) 

servicii fără cazare: centre de zi, centre și/ sau unități de îngrijire la domiciliu, cantine 

sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanță socială, etc.  

 

DENUMIREA INSTITUȚIEI SERVICIILE DESERVITE DE 

CENTRUL DE ZI “SPERANȚA” 

 

 

 

 

 

 

Centru de zi „Speranța” 

pentru copii 

 centrul de zi pentru copii are 

misiunea de a preveni abandonul și 

instituționalizarea, prin creșterea 

calității vieții copiilor aflați în 

dificultate și să dezvolte programe 

de educație adecvate vârstei, 

nevoilor, potențialului de dezvoltare 

și particularităților acestora; 

 serviciile de zi au caracter 

specializat, în funcție de nevoile și 

de caracteristicile copiilor și ale 

părinților lor; 

 prin serviciile furnizate se urmărește 

asistența multiplă a copiilor 

provenind din familii aflate în 

dificultate psiho-socio-economică, 

al căror părinți se află în 

imposibilitatea de a acorda 

asistență, îngrijirea și o educație 

corespunzătoare copiilor; 

 asigură  programe educative și 

distractive în colaborare cu instituții 

din comună sau alte localități la care 

participă si copii. 



V. Instituţii din domeniul presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea – 
nu este cazul. 

 

VI. Instituţii în domeniul tineretului şi sportului 
În  comuna Vorona îşi desfăşoară activitatea  o Asociație sportivă  a elevilor   

Luceafărul” la Liceul Tehnologic ,, Ștefan Cel Mare,, și clubul sportiv ,,Avântul” . 



Operatorii economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei 

Vorona 

 

 

Nr.  

Crt. 

 

 

DENUMIRE OPERATORI ECONOMICI 

 

1.  Ocolul silvic Mihai Eminescu 

2.  Banca cooperatistă Răscoala Botoșani- 

agenția Tudora 

3.  Poșta Română – direcția regională de 

poștă nord est 
4.  Cec Bank Botoșani 
5.  S.C. Romtelecom 

6.  Societatea cooperativă de consum 

Vorona 
7.  S.C. Crescendo Com S.R.L.  Vorona 
8.  C.A.R. Vorona 
9.  S.C. Prodalcom Vorona 
10.  S.C. Is. Aurora S.R.L. Joldești 
11.  S.C. Berișteanu Impex S.R.L. 
12.  S.C. Met – Axa S.R.L. 
13.  Orange România 

14.  S.C. Vomar S.R.L. 

15.  S.C. Stas Mobila S.R.L. 

16.  S.C.Angemi S.R.L. 
17.  S.C. Rofarm S.R.L. 
18.  S.C. Anghevas S.R.L. 
19.  S.C. Deea Cleaning S.R.L.  
20.  S.C. Topo- Axa Cotoc S.R.L. 
21.  S.C. Vorona Display S.R.L. 

22.  I.I. AIACOBOAIE MARIA 

23.  I.I. Grebeniță Gheorghe-Narcis 

24.  Asociația Rom Agrar 
25.  S.C. Vicnic S.R.L. 
26.  S.C. Agrirent S.R.L. 
27.  S.C. Edil Dragon Design S.R.L. 
28.  I.I. Ciobanu Ionuț – Alexandru  
29.  S.C. Trans Nordana Expres S.R.L 

30.  S.C. Dragumar Explore S.R.L. 



31.  P.F.A. Dănilă M. Florin  
32.  S.C. La Ciesse S.R.L. 
33.  S.C. T elekom România Mobile 

Communic S.A. 
34.  I.I. Axante Petru 
35.  S.C. Ferma  Valea Siretului S.R.L. 
36.  S.C. Five Continents Group S.R.L. 
37.  S.C. Aurcon Struct Mob S.R.L. 
38.  S.C. Aquaterm S.R.L. 
39.  P.F.A. Maxim Marinela 
40.  I.I. Iacob D.Nicoleta 
41.  P.F.A. Ștefan Cristian 
42.  S.C. Casa Pânii S.R.L. 
43.  I.I. Moroșanu D. C-tin Laurențiu  
44.  I.I. Livadariu Adriana  
45.  P.F.A. Olariu Mihai 
46.  I.I. Nechifor  Neculai  
47.  I.I. Irimia Iulian- Ilie 
48.  P.F.A. Onofraș Daniela 
49.  S.C. Explo Livancom S.R.L. 
50.  S.G. General Internet Solutions S.R.L. 
51.  S.C. Constant Agro Service S.R.L. 
52.  I.I. Priscariu Monica 
53.  I.I. Volcinschi Constantin 
54.  I.I. Vișan Carmen Mirela 
55.  Roșcăneanu Tatiana Maricica 
56.  I.F. Dascălu Olga 
57.  I.F. Dascălu Eugen 
58.  S.C. Icuhet S.R.L. 
59.  S.C. Grandis Amaimpex S.R.L. 
60.  P.F.A. Nechifor Mihaela 
61.  I.I. Ababi Mircea 
62.  I.I. Huțanu Adelina 
63.  P.F.A. Ilașcu Ovidiu 
64.  I.I. Ilașcu Ionuț-Vasile 
65.  I.I. Bejinaru Tudorel 
66.  S.C. Rad- Nimara S.R.L. 
67.  I.I. Ailoaie V. Sava Bogdan 
68.  I.I. Rusu Cătălin 
69.  S.C. Gabriello Saniko S.R.L. 
70.  I.I. Ioniuc Marcel Cătălin  
71.  S.C. Anghevas S.R.L. 



.. 

 

72.  I.I. Tănase Dorin- Cătălin 
73.  I.I. Terasa Unirii S.R.L. 
74.  S.C. Copadorma S.R.L. 
75.  P.F.A. Popa (Mircea) Maria 
76.  I.I. Aruxandei Paul 
77.  I.I. Cîmpanu V. Adrian 
78.  S.C. Pavele Stil S.R.L. 
79.  I.I. Bîrleanu Florentina- Evelina 
80.  P.F.A. Frunză Brîndușa 
81.  S.C. Ditta Sai Cipri S.R.L. 
82.  S.C. Vărvăreanu –Trucks S.R.L. 
83.  S.C. Prometeu Agro S.R.L. 
84.  S.C. Grosu Jhony 
85.  S.C. Cătă-Miha Orizont S.R.L. 
86.  I.I. Rusu Daniel 
87.  I.I. Dăscălescu Gheorghe Ioan 
88.  I.I. Doroftei Gh. Andrei - Cătălin 
89.  I.I. Livadariu M.Valea 
90.  P.F.A Brehuiescu Mirela 
91.  P.F.A. Frunză Petru - Sorin 
92.  I.I. Cepoi Alina 
93.  I.I. Rădeanu Mihai Daniel 
94.  S.C. Agremin Trans S.R.L. 
95.  I.I. Ilaș Andrei- Alexandru 
96.   P.F.A. Zahorneanu Emanuela - Mihaela 
97.  S.C. Dayu Line Tranzit S.R.L. 
98.  S.C. Sylchef Restaurant S.R.L. 
99.  I.I. Marițanu Mihaela 
100.  S.C. Girasole S.R.L. 



ANEXA Nr.10 

la statut 

 

Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul 

secundar şi terţiar, precum şi din agricultură 

La activitățile desfășurate în mod tradițional de cultivare a plantelor și de creștere a 

animalelor, s-au adăgat asociații familiale și societăți în domeniul comerțului, al prestărilor de 

servicii, al industriei alimentare. 

La nivelul comunei, s-a  impus prin management performant societatea S.C. 

„Prodalcom S.A.”,  înființată în anul 1993, având ca obiect de activitate  producerea și 

îmbutelierea unei game largi de băuturi alcoolice. În anul 1995 și-a deschis propria distilerie, 

iar în 2001 unitatea și-a extins spațiul de producție, s-a retehnologizat cu utilaje moderne și 

performante. 

A reușit să impună pe piață un sortiment variat de băuturi în mod deosebit ca 

Voronskaya care a devenit un nou brand pentru Vorona. Are puncte de lucru în Botoșani, 

Suceava și Piatra Neamț. Investițiile recente și gama de produse Voronskaya o plasează 

printre cei mai importanți producători de băuturi alcoolice din țară. 

 In comuna Vorona s-au impus(identificat) și alți agenți economici  cu activitate  în 

domeniul comerțului. Din acest punct de vedere se remarcă : 

 S.C. „Crescendo” Com S.R.L. – cu sediul în comuna Vorona, a fost înființat în 

martie 2007, având ca domeniu de activitate comerțul cu produse alimentare și 

nealimentare, inclusiv aparate electrocasnice. În 5 martie 2019 fostul complex 

comercial Crescendo din centrul Voronei a devenit parte integrantă a rețelei 

naționale „La Doi Pași”. 

 S.C. „Stas Mobila” S.R.L.- este o societate comercială cu experienţă în activitatea de 

producție de mobilă, activitate care a început în anul 2004, în localitatea Joldești, 

comuna Vorona, odată cu fabricarea primelor elemente de mobilier și tapițerie, și 

desfacerea acestora pe piața județelor Botoșani și Suceava. Din anul 2005 compania 

a avut o creştere constantă pe piaţa de producție de mobilă județul Botoșani, odată 

cu introducerea în producția de serie și la comandă a micului mobilier din PAL, în 

anul 2006 realizând primele investiții majore prin construcția primei hale de 

producție și prin dotarea cu utilaje specifice pentru producția de mobilier din PAL și 

tapițerie, dezvoltare ce a condus și la deschiderea primului showroom în anul 2007. 

Evoluția în creștere a companiei prin reinvestirea plus-valorii în cele mai 

performante echipamente și cele mai moderne tehnologii, prin investiția continuă în 

profesionalizarea angajaților (echipă formată în medie din 35-40 de angajați, din 

2006), prin respectarea standardelor ridicate de calitate și a termenelor de livrare, ce 

au determinat creșterea portofoliului de clienți mulțumiți – a condus la poziționarea 

companiei  în topul firmelor de profil din nord-estul României, în prezent; 

 S.C. „ I.C. Aurora” S.R.L. –  cu sediul în Vorona a fost înființată în anul 1994, este o 

societate comercială care are ca domeniu de activitate comerțul cu produse 

alimentare și nealimentare; 

  În centrul comunei funcționează o piață comunală săptămânală; 

 PFA „Maxim Marinela” -  are ca domeniu de activitate comerțul cu produse 

alimentare și nealimentare; 

 I.I.” Aruxandei Paul” - are ca domeniu de activitate comerțul cu produse alimentare 

și nealimentare; 

 S. C. Met - Axa -  are ca domeniu de activitate materiale de construcții; 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ANEXA Nr.11 

la statut 

 

 

Bunurile din patrimoniul Comunei Vorona 

 

Patrimoniul Comunei Vorona este compus din bunuri mobile și imobile care aparțin 

domeniului public și domeniuli privat al Comunei Vorona, precum și din totalitatea 

drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial. 

În  calitate de persoană juridică de drept public și titular al dreptului de proprietate 

publică și privată, comuna Vorona județul Botoșani, exercită prin Consiliul Local al comunei 

Vorona, posesia, folosința și dispoziția asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public și 

privat, în limitele și condițiile legii. 

Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și inprescriptibile, iar cele 

din domeniul privat sunt supuse regimului juridic de drept comun. 

Concesionarea sau închirierea din domeniul public, precum și vânzarea, concesionarea 

și închirierea bunurilor din domeniul privat al comunei se face prin licitație publică, 

organizată în condițiile legii, prin hotărârea Consiliului Local al comunei Vorona. Prin 

excepție, prevăzută de lege, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fără licitație 

publică, pentru realizarea de obiective de utilitate publică și pentru extinderea unor 

construcții pe terenuri alăturate, la cererea proprietarlui consrucțiilor. 

Contractele de concesionare și închiriere vor cuprinde, cu obligativitate, clauze privind 

exploatarea bunurilor potrivit specificului acestora, fară posibilitatea subconcesionării sau sub 

închirierii, drepturilor și obligațiilor părților, termenele de plată a redevenței ori chiriei, 

condițiile de încetare a contractelor și răspunderea contractuală. 

Bunurile din domeniul public și privat pot fi date, după caz, în administrarea regiilor 

autonome și altor instituții publice de interes local și totodată, pot fi date în folosință gratuită, 

pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activități de 

binefacere sau utilitate publică ori serviciilor publice, prin hotărâre a consiliului local, 

singurul în măsură să aprecieze asupra necesității și oportunității dării bunurilor în 

administrare sau folosință. 

Valoarea totală a patrimoniului Comunei Vorona la data de 31.12.2020 este 

95.994.206, 94 lei din care 57.613.696,44 lei pentru  bunurile mobile și imobile aparținând 

domeniului public și 38.380.510.50 lei pentru bunurile mobile și imobile din domeniul privat. 

În ultimii ani patrimoniul Comunei Vorona s-a îmbogățit  cu obiective de mare 

însemnătate pentru dezvoltarea comunității locale: 

 Campus școlar – realizat în 2016 cu fonduri europene, fonduri de la bugetul 

local și credite neguvernamentale. Campusul școlar este compus din: școala 

nouă cu 10 săli de clasă, clădire școala veche reabilitată, sală de sport modernă,  

două terenuri de sport, ateliere mecanică, internat, garsoniere profesori, cantină 

și un punct termic. A fost inaugurat în 9 ianuarie 2017; 

 Școala Joldești – terenul aferent este achiziționat local și reabilitat în 2010; 

 Centrul Cultural ,, Mihai Eminescu’ – renovat și inaugurat în anul 2016 printr-

un proiect finanțat prin C.N.I.’; 

 Centrul de zi ,,Speranța’’ – realizat în 2013 prin Banca Mondială; 

 Centrul de Informare Turistică – a fost construit printr-un proiect finanțat pin 

PNDR – AFIR, cu fonduri nerambursabile.Funcționează din toamna anului 

2015; 

 Sediul administrativ (Primărie) – renovat în 2014 cu fonduri de la bugetul local; 

 Sala de sport – realizată în 2012 cu fonduri guvernamentale prin C.N.I.; 

 Școala Alexandru Ioan Cuza Vorona (Vorona Nouă) – reabilitată prin PNDL II 

și inaugurată în 2020; 

 Asfaltare DC Vorona Mare –  proiect finanțat prin PNDL I – 2015; 



 Asfaltare DC Poiana – Icușeni –  proiect finanțat  prin PNDL II - 2020; 

 Asfaltare  2 km DC 55 A – Joldești cu fonduri din  bugetul local – 2020; 

 Construcție pod LA CIOBANU în Joldești  cu fonduri guvernamentale – 2009; 

 Construcție pod LA ABALAȘEI  în Joldești – 2009; 

 Construcție pod  LA ISLAZ în Poiana cu fonduri din bugetul local -2014. 

 



 

ANEXA Nr. 12 

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 – nu există. 

II. Asociații profesionale 

Pe raza teritorială a comunei Vorona își desfășoară activitatea Grupul de Acține Locală 

Valea Siretului de Sus, fiind constituit ca o asociație în conformitate cu prevederile O.G. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

Prin  G.A.L. Valea Siretului de Sus se urmărește combaterea obstacolelor din calea 

dezvoltării , în următoarele direcții principale: 

 Participarea membrilor comunitășii la procesul de dezvoltare rurală și încurajarea 

acțiunilor inovatoare; 

 Încurajarea partenerilor între fermieri, crearea de grpuri; 

 Promovarea tradițiilor locale și conservarea autenticității satului românesc, specific 

teritoriului G.A.L.; 

 Acțiuni dedicate conservării și păstrării mediului; 

 Acțiuni de conștientizare și educare a populației privind protecția mediului; 

 Valorizarea resurselor turistice locale; 

 Acțiuni de promovare a produselor locale prin crearea de spații de comercializare; 

 Investiții în servicii de bază ( educație, sănătate, servicii sociale); 

 Acțiuni de diversificare a activităților neagricole și de stimulare a antreprenoriatului 

teritoriului G.AL. 

III. Asociația Culturală ,, Raluca Iurașcu’’ 

IV.Principalele partide politice 

Principalele partide politice înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 

14/09/01/2003, republicată, care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a comunei 

Vorona sunt:  

 Partidul Social Democrat ; 

 Partidul Național Liberal; 

 PRO România – este un partid progresist și social – liberal, înființat în anul 2018; 

 Partidul Mișcarea Populară 

 Alianța U.S.R. PLUS; 

 ALDE. 

 

 



IV.Principalele organizaţii sindicale  - Sindicatul Școlar 

V. Cultele religioase 

   Pe teritoriul comunei  Vorona există  două mănăstiri și 12 biserici de religie ortodoxă, 

Mănăstirea Vorona de maici, Sihăstria Voronei de călugări: 

 Mănăstirea Vorona – Vorona, veche ctitorie cu viață de obște, organizată încă de la 

1600 de călugări (în cea mai mare parte ruși) , se află la o distanță de 2 km de satul 

Vorona, într-un cadru pitoresc, în mijlocul unei păduri. Ansamblul Mănăstirii 

„Nașterea  Maicii Domnului” a fost inclus pe lista monumentelor istorice din 

județul Botoșani în anul 2004. În incinta mănăstirii  se află unul dintre cele mai 

bine organizate depozite de carte veche biseicească din țară, reprezentativă pentru 

nordul Moldovei . 

  Mănăstirea Sihăstria Voronei – se află amplasată în mijlocul unei poieni, la o 

distanță de 5 km prin pădure de  mănăstirea Vorona. În mănăstire se află icoana 

unicat în iconografia ortodoxă – Maica Domnului cu pruncul Iius de mână. Tot 

aici se află racla cu sfintele moaște ale Sf. Cuvios Onufrie, fost stareț al mănăstirii 

canonizat în anul 2005; 

 Biserica “Sf.Împărați Constantin și Elena” – sat Vorona Centru; 

 Biserica „Sf. Dimitrie  cel Nou” –  sat  Vorona (Vorona Nouă); 

 Biserica „Sf. Petru și Pavel” – sat Vorona ( Vorona Nouă); 

 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – sat Vorona (Chiscovata); 

 Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” – sat Vorona Teodoru (Pancu); 

 Biserica „Sfântul Nicolae” – sat Vorona Teodoru ( Cot); 

 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” –  sat Vorona Mare; 

 Biserica „ Intrarea Maicii Domnului în Biserică”- sat Joldești; 

 Biserica „Sf.Ilie” – sat Icușeni Vale; 

 Biserica veche „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” – sat Icușeni Vale; 

 Biserica „Sfânta Treime” – sat  Icușeni; 

 Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” - sat Poiana. 

 



ANEXA Nr.13 

la statut 

 

 

 

Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de 

Comuna Vorona 

 

 
 

Pentru finanțarea și realizarea în comună a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public local, precum și pentru stabilirea unor relații de parteneriat, consiliul local al 

comunei Vorona poate hotărî asocierea sau încheierea de parteneriate nu numai cu persoane 

juridice ci și cu unități administrativ-teritoriale din țară, dar și cu persoane juridice și unități 

administrativ-teritoriale din alte țări. Comuna Vorona este înfrățită cu: 

 Localitățile Aurillac și Arpajon sur Cere – Franța în anul 2002; 

 Comuna Scumpia, Raionul Falesti – Republica Moldova - 

25.03.2006; 

 Comuna Cubolta, Raionul Sîngirei - Republica Moldova – 

08.09.2018; 

 Comuna Mahala, Raionul Noua Sulita – Regiunea Cernăuți Ucraina 

– 08.09.2018; 

 Comuna Căpriana, Raionul Strășeni – Republica Moldova – 

12.08.2014; 

 Comuna Gazdin Han – Serbia – 17.05.2013; 

 

 

 



ANEXA Nr.14 

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 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt 

 

 

 

 

Denumirea programului 

 

 

 

 

 

Descrierea elementelor de identitate 

locală de natură culturală, istorică, 

a obiceiurilor și tradițiilor care se 

promovează 

 

 

 

 

 

 

Perioada în care se 

realizează 

1.  SERBĂRILE PĂDURII Festivalul Folcloric Internaţional “Serbările 

Pădurii” este un festival al cântecului, 

dansului, portului şi meşteşugurilor populare 

care are ca obiectiv promovarea celor mai 

frumoase tradiţii ale folclorului muzical şi 

coregrafic, ale portului şi meşteşugurilor 

populare dintr-o zonă etnofolclorică bogată 

din sud-vestul judeţului Botoşani, la 

interferenţă dintre Bucovina istorică şi 

Podişul Moldovei. Este unul dintre cele mai 

vechi festivaluri din zona Moldovei. A fost 

iniţiat în 1974 pentru a continua tradiţia 

horei ţărăneşti.  

     Festivalul “Serbările Pădurii” urmăreşte, 

de asemenea, promovarea artiştilor, 

formaţiilor artistice şi a meşterilor din zonă, 

stimularea competiţiei pentru creşterea 

calitativă a acestora prin schimbul de 

experienţă pe care îl generează fiecare ediţie, 

la festival fiind invitate formaţii şi artişti 

dintre cei mai valoroşi. 

     Festivalul este precedat de o suită de 

manifestări organizate în cadrul săptămânii 

culturale la Vorona, între 2-9 septembrie 

prin care se urmăreşte pregătirea pentru 

participarea la marea sărbătoare a Sfintei 

Mării, la hramul Mănăstirii Vorona şi la 

spectacolul folcloric din cadrul Festivalului 

“Serbările Pădurii”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 septembrie 

2.  MOȘTENITE DIN 

BĂTRÂNI 

     Festivalul – concurs de interpretare a 

muzicii populare “Moştenite din bătrâni”, se 

organizează în ajunul Festivalului “Serbările 

Pădurii” şi are ca scop valorificarea 

 

7 septembrie 



bogatelor tradiţii ale muzicii populare vocale 

şi instrumentale din zonă, descoperirea şi 

promovarea tinerelor talente în interpretarea 

muzicii populare şi cultivarea la copii şi 

tineri a sentimentului de preţuire pentru 

comorile nepreţuite ale muzicii populare 

tradiţionale. 

3.  TOACA TRÂMBIȚA 

ÎNGERILOR 

Festival de toacă la Biserica veche Icușeni 4 septembrie 

4.  PELERINAJ LA 

MOAȘTELE SF. ONUFRIE 

– MĂNĂSTIREA 

SIHĂSTRIA VORONEI 

  

9 septembrie 

5.  AM PORNIT CU 

PLUGUȘORUL 

Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă 

,,Am pornit cu Pluguşorul’’ este o tradiţie 

străveche care provine din dorinţa cetelor de 

feciori care înainte de a pleca cu pluguşorul 

pe la casele de gospodari , simţeau nevoia să 

iasă şi să prezinte alaiul de măşti (capre, 

căiuţi, urşi, mascaţi, etc) care însoţeşte în 

zona noastră ,,Pluguşorul" în centrul satului, 

să se întreacă în frumuseţea măştilor şi a 

dansurilor de măşti cu alte cete. 

    În cadrul acestor întâlniri tinerii mascaţi 

creau tot felul de situaţii hazlii faţă de fetele 

tinere, faţă de ceilalţi spectatori veniţi să 

admire cetele de mascaţi şi să participe la 

atmosfera de veselie, de bună dispoziţie 

generală care se creeză şi pe fondul căreia 

oamenii doreau să întâmpine cu optimism şi 

noi speranţe  de Anul Nou. 

    Această frumoasă tradiţie a trecerii în 

revistă a  alaiurilor de măşti, pe cale de 

dispariţie în perioada industrializării şi a 

plecării tinerilor din sate a fost salvată la 

Vorona prin implicarea şcolii, a căminului 

cultural şi administraţiei locale.   

Manifestarea a devenit aproape obligatorie 

pentru că oamenii localnici şi din alte zone 

vecine unde nu se organizează, o cer şi o 

aşteaptă. Astfel în fiecare an de 31 

decembrie, în centrul comunei la Vorona 

organizăm Festivalul ,,Am pornit cu 

Pluguşorul’’, la care participă grupuri de 

colindători, de urători şi mai ales alaiurile de 

măşti din comună dar şi din comunele 

vecine . Activitatea este urmarită de către 

mii de oameni veniţi din comună, din 

comunele vecine, din oraşul Botoşani şi 

chiar mai de departe, veniţi să mai vadă  

odată frumuseţea, bogăţia şi diversitatea 

măştilor şi a dansurilor de măşti fără de care 

atmosfera specifică trecerii într-un Nou An 

nu este completă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 decembrie 



6.  CUPA MOLDOVEI LA 

OINĂ 

Cupa Moldovei la oină” se organizează la 

Vorona pentru păstrarea unei alte tradiţii, 

cea a jocului de oină. Competiţia işi propune 

să cultive atragerea copiilor şi tinerilor la 

practicarea sportului nostru naţional. Ea 

urmăreşte să ofere copiilor şi tinerilor din 

echipele din Moldova să-şi îmbunătăţescă 

nivelul de pregătire în vederea prezenţei la 

etapa pe ţară a Campionatului naţional de 

oină pentru juniori II şi juniori I. 

 

 

 

 

 

Ultima duminică a lunii 

mai 

7.  TABARA 

INTERJUDEȚEANĂ DE 

PICTURĂ RELIGIOASĂ 

PENTRU COPII ,,UN 

PENEL PENTRU 

CREDINȚĂ’’ 

Tabara de pictură religioasă“Un penel pentru 

credință” este o manifestare cu un 

permanent caracter formativ pentru copii și 

tineri. 

Ea reia și valorifică o tradiție valoroasă de la 

Mănăstirea Vorona, cea a picturii religioase, 

în special a picturii icoanelor pe lemn. În 

acelasi timp, ea valorifică cadrul spiritual 

deosebit de la Mănăstirea Vorona, pentru 

cultivarea talentului și predispozițiile 

copiilor și tinerilor pentru pictură, dar și 

pentru apropierea lor de valorile autentice 

ale artei religioase românești, de valorile 

moralei creștine. 

Totodată, tabăra este o acțiune de socializare 

a copiilor, de înlesnire a cunoașterii cadrului 

natural generos a celorlalte obiective 

turistice din zona Voronei, de formare în 

spiritul îmbinarii activităților de creție cu 

destinderea organizată în cadrul taberei. 

 

8.   ȘEZĂTOARE LITERARĂ 

ÎN CADRUL ZILELOR 

EMINESCU 

Activitate în cadrul zilelor Eminescu  la 

Joldești – Voroma, locul nașterii mamei 

poetului, Raluca Iurașcu. 

Este cea mai importantă manifestare 

culturală a fiecărui început de an. Participă 

scriitori și membriai Societății Culturale ,, 

Raluca Iurașcu,, din Vorona. 

Această manifestăre are drept scop 

sensibilizarea copiilor şi tinerilor către opera 

eminesciană. 

 

 

 

 

 

 

14 ianuarie  

9.  SFÂNTĂ-I SARA DE 

CRĂCIUN 

Concert de colinde 20 decembrie 

10.  NUNTA DE AUR  Aniversarea cuplurilor la 50 de ani de la 

căsătorie 

  septembrie 

11.  EXPOO ZOO Expoziție de animale septembrie 

12.  ZIUA EROILOR Ceremonie comemorare eroi și depuneri 

coroane de flori la Monumentul  Eroilor din 

centrul comunei și din satișl Icușeni 

Înălțarea Domnului 

13.  Ziua Națională – 1 

Decembrie 

 Depunere de coroane și programe artistice, 

la Monumentele Eroilor  

1 decembrie 
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