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Capitolul I. Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale.

Articolul 1
(1) Comuna Șercaia este:
a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu;
b) subiect juridic de drept fiscal;
c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor
care aparțin domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane
fizice sau juridice, în condițiile legii.
(2) Comuna Șercaia are sediul social în satul Șercaia, pe strada Principală nr. 82; codul de
înregistrare fiscală - 4384575
(3) Însemnele specifice ale comunei sunt:
a)

stema, aprobată prin HCL 11/25 februarie 2011 al cărei model este prevăzut în anexa nr.

1-a la prezentul statut;
b)

steagul, aprobat prin HCL 11/25 februarie 2011 al cărui model este prevăzut în anexa nr.

1-b la prezentul statut;

Articolul 2
(1) Reședința comunei este în satul Șercaia.
(2) Comuna se delimitează din punct de vedere teritorial la Nord cu comunele: Șoarș, Ticuș și
Comăna, la est cu comuna Părău, la sud cu comuna Șinca, și la vest cu comuna Mândra.
(3) Comuna are în componență un număr de trei localități rurale care sunt amplasate de la
nord la sud după cum urmează: la Nord satul Hălmeag, la centru satul Șercaia iar la Sud satul
Vad.
(4) Satul Șercaia potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național, este localitate de
rangul IV iar satele Hălmeag și Vad sunt localități de rang V.
(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului pe
fiecare dintre localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut.

Articolul 3

(1) Comuna Șercaia dispune de o rețea hidrografică relativ bine dezvoltată, formată din ape
subterane, de suprafață precum și stătătoare sub denumirea de bălti.
(2) Particularitățile reliefului, climei și solului imprimă vegetației de pe teritoriul comunei serie de
caracteristici locale.
(3) Comuna, conform harți agrochimice a terenului realizată de Oficiul de Studii Pedologice și
Agrochimice Brașov, deține șase clase de calitate al terenurilor.

(4) Resursele de subsol ale comunei sunt formate din:
a) Turba- in partea de vest a comunei;
b) Tufuri dacitice și argilă grosieră– in satul Hălmeag;
c) Balast – în albia minoră a râului Șinca.
(5) Detalii privind hidrografia, denumirea faunei și florei de pe raza teritorială a comunei se
regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut.
Articolul 4
(1) Actuala organizare administrativă a comunei Șercaia datează din anul 1968 în baza ,,Legii
nr. 2 din 16 februarie privind organizarea teritorială a României ”.
(2) Atestată documentar, Șercaia cu împrejurimile sale, apare la începutul sec al XIII – lea. În
diploma acordată de regele Andrei al II-lea cavalerilor teutoni în 1211.
(3) Evoluția istorică a comunei, prezentată pe scurt, se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul
statut.
Articolul 5
(1) Populația Comunei Șercaia numără 2948 locuitori.
(2) Componența și structura populației comunei, defalcate inclusiv pe localități componente, se
regăsește în anexa nr. 5 prezentul statut.
(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea
respectării dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă
în relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate.

Capitolul II. Autoritățile administrației publice locale.
Articolul 6
(1) Autoritățile administrației publice locale sunt:

a) Consiliul Local, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul comunei Șercaia. În anul 2021
Consiliul Local este format din 11 membri.
b) Primarul comunei, ca autoritate executivă;
c) La nivelul comunei consiliul local alege un viceprimar.
(2) Apartenența politică a consilierilor locali este prevăzut în anexă.
(3) Constituirea Consiliului Local al comunei s-a realizat in urma Ordinul prefectului județului
Brașov.
(4) Instituțiile administrative de coordonare și deservire, componența nominală, perioadele de
exercitare a mandatelor aleșilor locali, precum și apartenența politică a acestora, sunt
prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut,
după caz.
Articolul 7(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de
cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Șercaia.
(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a
comunei persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Șercaia.
(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și
retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura
aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică a comunei Șercaia se regăsesc
în anexa nr. 7 la prezentul statut.

Capitolul III. Căi de comunicații.
Articolul 8
(1) Raza teritorială a comunei este tranzitată, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu
modificările și completările ulterioare de către următoarele rețele de transport:
a) rețeaua rutieră;
b) rețeaua feroviară.
(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței Guvernului
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din
drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri,
după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.a la prezentul statut.

(3) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu
modificările ulterioare, cuprinde: linii de cale ferată convenționale, linii de cale ferată de interes
local, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.b la prezentul statut.

Capitolul IV. Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza
teritorială a unității administrativ-teritoriale.
Articolul 9
(1) Rețeaua școlară de la nivelul comunei Șercaia, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de învățământ de stat
la nivel de comună.
(2) Pe raza teritorială a comunei își desfășoară activitatea un număr total de 5 unități de
învățământ de stat.
(4) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) și (2) sunt prezentate
în anexa nr. 9 la prezentul statut.
(5) Comuna susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) potrivit
prevederilor Legii nr. 1/2011.
Articolul 10 (1) Pe raza teritorială a comunei Șercaia își desfășoară activitatea patru instituții
de cultură. (3 cămine culturale și o biblioteca)
(2) Comuna organizează patru manifestări culturale anuale.
(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale
precum și personalitățile născute în comuna Șercaia se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul
statut.
(4) Comuna participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetul local, din venituri
proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit
legii.
Articolul 11 (1) Pe raza teritorială a comunei Șercaia se asigură asistență medicală profilactică
și curativă.

(2) Comuna participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate publică de la bugetele
locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții,
după caz, potrivit legii.
(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin:
a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și stomatologie;
b). farmacii autorizate.
c) farmacii veterinare autorizate.
(5) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt
prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.

Articolul 12
(1) Pe raza teritorială a comunei Șercaia se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din
Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Comuna asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1).
(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de comună se regăsește în anexa nr. 9 la
prezentul statut.
Articolul 14
(1) Pe raza teritorială a comunei Șercaia își desfășoară activitatea un club sportiv.

Capitolul V. Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale.
Articolul 15
Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și
terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut.

Capitolul VI. Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale.
Articolul 16
(1) Patrimoniul comunei Șercaia

este compus din bunurile mobile și imobile care aparțin

domeniului public și domeniului privat al comunei, precum și din totalitatea drepturilor și
obligațiilor cu caracter patrimonial.
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Șercaia precum și Hotărârea Consiliului
Local, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se găsește
în anexa nr. 11 la prezentul statut.
(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei se actualizează ori de câte ori intervin
evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a primăriei, în secțiunea
dedicată acestui statut.

Capitolul VII. Serviciile publice existente.
Articolul 17 Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul comunei Șercaia sunt:
a) Serviciul public de alimentare apă și canalizare;
b) Serviciul public de gospodărire comunală.
c) Serviciu public de evidență a persoanelor;
d) Serviciul public de administrare a domeniului public.
Articolul 18
Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a comunei Șercaia sunt
furnizate de societatea Electrica Transilvania Sud.
Articolul 19
Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a comunei Șercaia este asigurată de societatea
Enel Gaz:
Articolul 20 Serviciul public de administrare a domeniului public al comunei Șercaia, la această
dată, este în curs de operaționalizare.
Capitolul VIII Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de
interes public local
Articolul 21
(1) Consiliul local al comunei Șercaia atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de
obiective de interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în
subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea
sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și
completările ulterioare.

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliului local, se propune atribuirea ca
denumire a unor nume de personalități 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 și avizate de comisia de atribuire de denumiri județeană,
conformitate

cu

prevederile Ordonanței

Guvernului

nr. 63/2002 privind

atribuirea

în
sau

schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și
completările ulterioare.

Capitolul IX. Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele,
cultele și organizațiile nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în
unitatea administrativ-teritorială.
Articolul 22
(1) Comuna Șercaia realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizații
neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, organizații de
tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea
comunității.
(2) Comuna acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu caracter local,
regional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unității comunei.
(3) Comuna Șercaia poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr.
350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară
activitatea pe raza teritorială a comunei se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.
Articolul 23
(1) Pe teritoriul comunei Șercaia își desfășoară activitatea trei partide politice sau organizații
aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea se găsește în anexa nr. 12 la
prezentul statut.
Articolul 24

(1) Pe teritoriul comunei Șercaia își desfășoară activitatea organizații sindicale sau asociații
profesionale, după caz.
(2) Lista organizațiilor sindicale sau asociațiilor profesionale, după caz, care își desfășoară
activitatea în comună se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.
Articolul 25
(1) În comuna Șercaia își desfășoară activitatea mai multe culte religioase.
(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se
regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.

Capitolul X. Participare publică.
Articolul 26 Populația comunei Șercaia este consultată și participă la dezbaterea problemelor
de interes local.
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;
b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate;
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;
d) prin participarea la ședințele consiliului local sau vizionarea acestora în monitorul oficial
local. .
Articolul 27
(1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia
se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea
referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei
ori numai în unele dintre acestea.

Capitolul XI. Cooperare sau asociere.
Articolul 28
(1) Comuna Șercaia se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept
public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor
acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 29

(1) Comuna Șercaia aderă la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației
publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
.(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate se regăsește în anexa
nr. 13 la prezentul statut.
Articolul 30
(1) Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul
local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală,
istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut.

Capitolul XII. Dispoziții tranzitorii și finale.
Articolul 31
Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr………. din ……...2021.
Articolul 32
Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului comunei sau a anexelor acestuia se
realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative.
Articolul 33
Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură
juridică.
Articolul 34
Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 33 se actualizează, în
funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel
puțin o dată pe an.

Anexa nr. 1a
Modelul stemei Comunei Șercaia
Prin HCL nr 11/2011 se însușește varianta finală a proiectului de stemă a Comunei Șercaia.
Stema comunei se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat in furcă
răsturnată. În partea superioară, în dreapta, în câmpul albastru se află un șarpe înaripat, de
argint, văzut din profil, cu coroană de aur și limbă roșie , iar în stânga , în câmpul roșu se află
trei narcise în culori naturale. În partea inferioară, în câmp verde se află o biserică de argint
văzută din față.
Semnificațiile elementelor:
Șarpele înaripat și încoronat face aluzie la denumirea inițială a comunei ,, Șerpeni” coroana
semnificând funcțiunile importante cu care a fost învestită de timpuriu, în anul 1736, fiind
desemnată capitală de ocol.
Cele trei flori de narcisă fac referire la rezervația naturală aflată pe teritoriul satului Vad,
numărul acestora sugerând cele trei sate componente ale comunei.
Construcția simbolizează biserica luterană (bazilică romanică) din satul Hălmeag, atestată în
1211 și considerată a doua ca vechime dintre bisericile aflate în sud-estul Transilvaniei
Coroana murală cu turn canelat semnifică faptul că localitatea are rang de comună.
Anexa nr. 1.b
Modelul steagului Comunei Șercaia
Considerată drept adevărata imagine a unei comunități rurale, stema și steagul sunt
blazonul și cartea de vizită a oamenilor ce conviețuiesc pe meleagurile respective și
simbolizează într-o formă concentrată, tradițiile istorice, precum și realitățile economice și social
culturale locale, specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale.
Steagul comunei simbolizează puritatea și curățenia oamenilor acestor locuri, inspiră pacea
și arata perfecțiunea lucrurilor făcute precum și capacitatea locuitorilor de a se adapta ușor la
orice situație sau la mediu.
Flamura în formă dreptunghiulară este confecționată din țesătură dublă de mătase albă,
cu lungimea de 150 cm și lățimea de 100 cm. Pe cele trei laturi libere, flamura are atașați

franjuri din fir împletit de bumbac alb cu lungimea de 5 cm, iar în colțuri canafuri cu lungimea
de 10 cm. În centru, la 18 cm de bază, pe ambele laturi este aplicată stema comunei, a cărei
semnificație este descrisă mai sus.
Hampa (lancea) este confecționată din lemn de brad, lăcuit, având lungimea de 250 cm și
diametrul de 3 cm
Ogiva din partea superioară este din lemn strunjit în formă de con
Steagul este arborat permanent pe sediul primăriei și al instituțiilor publice din comună, iar
în zilele festive pe stâlpi, în lungul DN 1 în satul Șercaia și în localitățile componente ale
comunei, împreună cu drapelul României si cel al Uniunii Europene.

Anexa nr. 2
În partea de sud-est a Transilvaniei,
cuprinsă între apele Oltului și Carpații
Meridionali se desfășoară întru-un cadru
geografic deosebit, Tara Făgărașului
cunoscută și sub denumirea de Țara
Oltului.
Comuna Șercaia este așezată relativ
în centrul țării, în partea de NV a județului
Brașov, la confluența râului Șercaia cu râul
Olt,

la 54 km. distanță de municipiul

Brașov și 14 km distanță de municipiul
Făgăraș,

în partea estică a

Țării

Făgărașului, acolo unde se intersectează
drumurile

naționale

nr.

1

(Brașov

–

Făgăraș – Sibiu, nr 73 A (Șercaia –
Râșnov și drumul național 1 E Șercaia –
Hoghiz).
Comuna este formată din satele
Șercaia, reședință de comună, Hălmeag și
Vad și se încadrează in coordonatele
geografice 45°47'04'' - 45°53'52'' latitudine nordică și 25°06'18'' - 25°11'02'' longitudine estică
dispusă la o altitudine medie de 464 m deasupra nivelului marii.
Din punct de vedere geografic, comuna este așezată în zona de interferență a puternicelor
masive carpatine cu regiunea geomorfologică depresionară a Transilvaniei, unde colinele
Târnavelor vin în contact indirect cu Piemontul Perșanilor.
Se mărginește cu teritoriul comunelor Șoarș, Ticuș. Comăna (la nord), Părău (la est),
Șinca (la sud) și Mândra (la vest). Ca mărime, comuna Șercaia se înscrie printre unitățile

administrativ-teritoriale cu o suprafață medie, în cadrul județului Brașov (locul 26 din 48
comune).
Se dispune pe o suprafață de 92,54 kmp, pe aproximativ 9.250 hectare din care 6.850
hectare teren agricol (arabil, livezi, vii, pășuni, fânațe) și 2400 hectare cu păduri, ape, drumuri
etc.
INTRAVILAN

EXTRAVILAN

TOTAL SUPRAFAȚĂ

306,6

3265

3571,6

VAD

112

2735

2847

HALMEAG

95

2734,4

2829,4

513,6

8734,4

9248

DETALII
SERCAIA

TOTAL
SUPRAFAȚĂ

Anexa nr. 3
Hidrografia, denumirea florei și faunei
I. Hidrografia se caracterizează prin ape de suprafață, subterane și stătătoare (bălti).
Principalele cursuri de ape curgătoare:
În partea de nord a satului Șercaia și la sud de satul Hălmeag curge, pe teritoriul comunei,
râul Olt pe o distanță de aproximativ 7,5 km. El șerpuiește domol șesul depresionar HălmeagȘercaia având în cursul său numeroase meandre, între maluri joase, peste care se revarsă
frecvent la ploi abundente. Oltul la Șercaia are o viteza curgere a apei de 0,8 ms lățime a
cursului de 6 -10 m și o adâncime de max. 2,5 m având un debit de apx. 22 mc/sec iar fundul
albiei este nisipos-pietros.
Râul Șercaia ce izvorăște din Carpații Meridionali strânge toate pâraiele din zona Poiana
Mărului, Paltin, Strâmba, Șercăița și are un debit relativ constant de apă.
El este un afluent al râului Olt. Cursul superior al râului se mai numește și Râul Valea Poiana
Mărului (până la confluența cu râul Holbav), iar în aval de această confluență se mai
numește râul Șinca până la confluența cu râul Scurta în aval de localitatea Vad. Afluenți de
stânga: Strâmba, Plopoasa, Șercăița, Scurta, Băluș. Puturosul.
Afluenți de dreapta: Valea de sub Masa Mare, Holbav, Ruda Mare, Ruda Mică, Trestioara
Principalele localități traversate: Poiana Mărului, Paltin, Șinca Nouă, Șinca Veche, Vad,
Șercaia. Se varsă în râul Olt la sud de localitatea Hălmeag. Pe teritoriul comunei parcurge
aproximativ 11 km.

Pâraiele: Toplița, Urăşa, Puturosul, Băluşelul, Băluşelul, pârâul Casmi, pârâul Stupinilor,
pârâul Felmer, izvorăsc din zona deluroasă a comunei au un debit mic de apă, un curs leneș,
iar în lunile de vară seacă.
Ape stătătoare le întâlnim în special sub forme bălților: Balta Pârgarului, Balta Rațelor ,Balta
de la grajduri.
Apele subterane. Straturile acvifere cantonate în depozitele aluvionare sunt foarte bogate și
calitativ corespunzătoare, constituind în majoritatea lor o sursă importantă pentru alimentarea
cu apă a populației și a unităților economice

o cantitate mică de apă freatică apare la

suprafața pământului prin izvoare (Fântânița lui Iancu),
Apa freatică depozitată în straturile acvifere ale satului Hălmeag si Vad nu satisface nici
cantitativ nici calitativ cerințele locuitorilor.
Sub raport climatic se respectă regulile generale, precum și cele determinate de poziția
geografică, temperatura medie a anului fiind de +8 grade C.

II.
Flora.
Ne indică prezența a patru elemente caracteristice (elementul european, forme cosmopolite,
forme de vegetație caracteristice altor continente precum și alte forme)
Ca monumente ale naturii menționăm Poiana cu Narcise sau Dumbrava Vadului care ocupă
circa 400 ha. Pe această suprafață printre stejarii răriți cresc mii de narcise

sau coprine

(narcissus stellarus).
În trecutul îndepărtat, șesul din hotarele comunei era acoperit de întinse păduri de stejar și
gorun. Astăzi, ca mărturie a vechilor păduri s-au mai păstrat doar ,, Pădurea de stejari de la
Vad” și zona împădurită aparținătoare Colinelor Târnavelor (gorun și alte specii de foioase) din
satul Hălmeag.
III. Fauna.
Ca și vegetația este influențată de relief și rețeaua hidrografică și climă. În pădurile de stejar
întâlnim: lupul, vulpea, veverița, jderul, mistrețul, cerbul și căprioara. Ca păsări nominalizăm
coțofana,

ciocănitoarea cucul, privighetoarea, mierla, sticletele, rândunica, vrabia, barza.

Dintre reptile enumerăm șarpele de pădure, șarpele de apă, șopârla, iar dintre batracieni
broasca brună de munte, brotăcelul.
În apele curgătoare prin zonele pietroase ale pâraielor sau în repezișuri cresc mrene, cleni,
crapi, coșari, mihalți, știuci, scobari, carași, plătică, somni, chiar și păstrăvi.

Anexa nr. 4
SCURT ISTORIC

Anul 1211.

Atestată documentar, împrejurimile comunei apar la începutul sec al XIII – lea. În

diploma acordată de regele Andrei al II-lea cavalerilor teutoni în 1211 se menționează hotarul
ținutului donat acestora ˂˂.... Iar primul hotar al acestui ținut începe de la întretăierile cetății
Hălmeag și merge până la întretăierile cetății Ungra și de aici merge până acolo unde
Prejmerul se varsă în râul Olt, apoi de-a lungul Munților Carpați, ce încing același pământ,
hotarul merge până la Hălmeag ˃˃. (prima atestare documentară a satului Hălmeag).
Anul 1235. Ca localitate, Șercaia nu este amintită în actul de donație în schimb, apare sub
denumirea proprie românească ,, Sarkaia” în diploma Papei Grigore al IX-lea, dată în anul
1235 episcopului Cumaniei de a rezolva diferențele existente între ˂˂episcopul Transilvaniei
și doi catolici sudiți din Hoghiz și Veneția la care sunt invitați doi sacerdoți (preoți n.a.) de
Sarkaia ˃˃. (prima atestare documentară a satului Șercaia).
Anul 1372. În hrisovul domnesc, de donație, datat la 16 iulie 1372 de către Vladislav Basarab
(Vlaicu Vodă) Șercaia apare sub denumirea săsească de Scherkenggen (ulterior Schirkanyen)
ceea ce explică elementul motivat al localității.
Anul 1390 – Prima mențiune documentară a Vadului. Voievodul valah Mircea cel Bătrân, în
calitatea sa de duce/domn al Făgărașului, conferă Braniștea Urășei, Vadul Șercaiei și stâna
din muntele Lereștilor cu drept de ocină veșnică lui Ioan, Burcea și Călian.

Anul 1454.

Între anii 1454-1462 Iancu de Hunedoara oferă posesiunea Șercaia unor

magistrați Brașoveni.
Anul 1459. În anul 1459, după urcarea pe tronul Tarii Românești a lui Vlad Țepeș, acesta îl
prinde și îl omoară pe Dan, unul din pretendenții la tron sprijinit de românii

din Tara

Făgărașului și Ținutul Amlașului. Drept represalii a trimis împotriva acestor ținuturi o armată
care le-a prădat, Şercaia fiind ștearsă de pe fața pământului astfel încât doi ani după aceea a
trebuit sa fie repopulată.
Anul 1474 Matei Corvinul a poruncit lui Radu cel Frumos, domn al Țării Românești, sa
restituie orașului Brașov posesiunile Șercaia și Părău pe care el le-a donat Brașovului.
Anul 1541 Satul Șercaia a fost organizat pe străzi. În 1555 îl găsim împărțit în 4 ,,quartale” cu
total de 105 nume care denotă că satul era locuit de sași ți maghiari
Anul 1599. În drumul său spre Șelimbăr, Mihai Viteazul poposește cu trupele sale în Șercaia.
Anul 1613 La 27 septembrie 1613, Șercaia este incendiată de către trupele lui Ali Pașa
Madjaroglu.
Anul 1678. La 10 noiembrie a avut loc un incendiu devastator care a mistuit aproape tot satul.
Anul 1704 În timpul răscoalei curuților (participanții de diferite etnii la lupta antihabsburgică
(anti austriacă) de la începutul secolului al XVIII-lea ) a avut loc lângă Șercaia o luptă între
curuți și armatele imperiale.
În secolele următoare Șercaia, Vadul și Hălmeagul, ca de altfel și celelalte sate din împrejurimi,
urmează destinul cetății Făgărașului.
În sec XVI și XVII, ținutul Făgărașului cu orașul Făgăraș devine centrul politic al Transilvaniei.
Satele Șercaia, Vad, Hălmeag ajung sub jurisdicția principilor transilvani care le trec în actele
de donație a mai multor nobili (contesa Anna Bornemisa, ducele Apafi și contele Mihai Mikes.
În 1722.

în Șercaia sunt recenzate 90 de familii de țărani iobagi, dar după patru

ani ,,

Conscripția din 1726” îi arată mai numeroși: 152 familii cu 181 copii.
Anul 1766 Vad devine sat grăniceresc, parte a Regimentului I
În anul 1848. se simte avântului revoluționar. Fiecare prefectură trebuie sa organizeze o
legiune, condusa de un prefect și de un viceprefect. Prefectura Făgăraș își organizează tabăra
militară la Șercaia. Împăcarea realizată prin intermediul lui Tudor Vladimirescu a venit prea
târziu, revoluția fiind înăbușită prin intervenția Rusiei. Una din coloanele armatei Țariste , care

a intrat prin pasul Bran și Predeal (1849) cu un efectiv de 18.000 militari a poposit la Șercaia
timp de 4 zile, iar 6.000 dintre ei au rămas aici și în satele vecine timp de 6 săptămâni ,,
pagubele cauzate de ei s-au evaluat la 62000 florini.
Anul 1916. La 23 August Armata a II-a română comandată de generalul de divizie Alexandru
Averescu ocupă regiunea Grid-Perșani-Şercaia. Prima patrulă românească din avangarda
diviziei intrată în satul Şercaia este copleșită de forțele austro-ungare și nimicită în biserica
evanghelică luterana. Iată numele acestor eroi români din Regimentul 2 și 6 vânători: Aurel
Dumitru, Gheorghe Bundea, Marin Duşu, Ioan Dianu, Ioan Moise, Gheorghe Albu.
În curtea bisericii greco-catolice (peste vale) din Şercaia, au fost înmormântați în 1916
caporalul Avram Constantin și soldatul Marin Militaru. În noaptea de 3-4 septembrie trupele
Diviziei 3, trec Oltul pe la Hălmagiu (Hălmeag) Aceste forțe au fost conduse de tânăra româncă
Maria Monciulea din comuna Părău. În retragerea lui spre nord, inamicul distruge

(în 2

septembrie ) prin trageri de artilerie podul de ciment de peste Olt, cu scopul de a împiedica
trecerea artileriei și a materialului de război.
În timpul primului război mondial au căzut la datorie din satul Şercaia : preot Petru Langa, înv.
Gheorghe Vlad, Petru Gheorghe Prună, Ioan Sepsi, Irodion Buneciu, Ștefan Ion Prună, Sergiu
Toma Prună, Toma Prună, Iacob Gheorghe Radu, Iacob Maier, Aurel Ioan Maier, Nicolae
Covoran, Ioanițiu Covoran, Ioan Pavel Prună, Miron Langa, Gheorghe Spiridon Prună, Damian
Bunghelea, Gheorghe Cozac, Marian Naftănăilă, Nicolae Grancea, Nicolae Stoica, Avram
Radu, Filip Prodan, Gheorghe Patrolă, Octavian Roman și Ioan Doru.
Din satul Vad au fost mobilizați pe diferite fronturi între anii 1914-1918 circa 300 de cetățeni,
tineri sau vârstnici, căsătoriți sau nefamiliști, din care aproape 10% au căzut pe front , iar restul
au continuat lupta până la finalul războiului ca voluntari în armata română
Anul 1918 pentru participarea la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, populația satelor
este chemată sa-și aleagă câte doi delegați. Din localitatea Șercaia participă dr. Ariton Pralea,
avocat iar din satul Vad participă Iacob Rotar și Nicolae Păsărar.
Între cele două războaie mondiale, evenimentul social-economic care a polarizat atenție
țărănimii a fost reformele administrativ teritoriale si agrare. Satul Şercaia, care nu avea pădure
proprie a primit din fondul statului 351 iugăre pădure (apx 202 ha) situate pe teritoriul comunei
Părău (Veneția de Sus.)
Anul 1925.

Prin legea de unificare administrativă ia ființă județul Făgăraș care avea în

compunere 3 plase; Arpașul de Jos, Făgăraș si Șercaia. În componența plasei Șercaia erau 19
sate Bucium, Comăna de Jos, Comăna de sus, Grid, Hălmeag, Mândra, Ohaba, Părău,

Perșani, Şercaia, Șercăița, Șinca Nouă, Șinca Veche, Ticușul vechi, Toderița, Vad, Veneția
de Jos, Veneția de Sus, Cobor.
Anul 1931 – Se construiește centrala electrică din Șercaia și podul de peste Șinca este
modernizat, fiind înlocuit cu unul de metal.
Anul 1939 România intră în sfera de influență a Germaniei Hitleriste obligată să participe la
război alături de ea, fiind determinată să suporte grele pierderi materiale și umane. În bătăliile
de al Cotul Donului, Stalingrad și Stepa Calmucă, armata română a pierdut 105000 de militari,
morți și dispăruți (prizonieri în mare parte), din cei 425000 de ostași angajați în lupte. Din satul
Șercaia au pierit în prima fază a războiului 35 de ostași.
Anul 1944. Din satul Șercaia au participat la luptele purtate pentru eliberarea Ardealului și mai
departe spre vest până la 9 mai 1945 serg. Munteanu Augustin, serg. Munteanu Pompei, serg.
Gheorghe Prună, frt. Munteanu Gheorghe sold Petre Vlad.
Anul 1945 –Încep deportarea în URSS a sașilor în vârstă de 17 până la 45 de ani în cazul
bărbaților și de 18 până la 31 de ani în cazul femeilor. Dintre cei 109 de sași din Șercaia trimiși
în URSS, 20 vor muri în timpul
deportării.
Organizarea
perioada

administrativă

interbelică

până

în
în

prezent
Anul 1930, structura administrativ
teritorială a României era formată din
nouă provincii, 71 județe, 322 plăşi,
172 orașe și 15.201 sate. Revine
astfel ”plasa” ca subdiviziune administrativă a județului, aceasta fiind formată din comune
conduse de pretori, numiți prin decizia Ministerului de Interne.
Anul 1936 - menține structura anterioară formată din județe și comune. Plasa rămâne
subdiviziunea administrativă a județului, iar comunele erau conduse de un Consiliu comunal și
de primar, respectiv viceprimar.
Anul 1938, noua Constituție, arata că administrația publică locală se exercita la nivel de ținut,
județ, plăşi și comune. Legea administrativă reintroduce ”ținutul”, care este definit drept o
”circumscripție administrativ teritorială, cu personalitate juridică

Anul 1948, noua Constituție stipula că teritoriu e subdivizat din punct de vedere administrativ,
în comune, plăşi, județe și regiuni. Puterea de stat acționa prin consiliile populare locale, care
erau organe reprezentative alese pe patru ani, prin vot universal, direct, egal și secret.
Anul 1950, se renunță la județe și la plăşi, în favoarea regiunilor (28) și raioanelor (177), subdivizate pe comune și orașe Delimitarea regiunilor a avut la bază modelul sovietic al oblasturilor, scopul declarat fiind dezvoltarea economică. Conchidem deci, ca acesta este anul de
înființare a comunei Șercaia în raza actuală de administrare.
Anul 1960, a determinat revenirea la denumirea inițială de regiune, dar a determinat schimbări
în limitele administrative pentru zonele din sudul și estul Transilvaniei. Influenta sovietică
dispare treptat din toponimia regională
Anul 1965 schimbă denumirea țării în Republica Socialistă România, stabilind județul, orașul și
comuna, drept unități administrativ teritoriale de bază. Ulterior, Constituția din anul 1968 adoptă
Legea nr. 2 privind o nouă organizare teritorial– administrativă (lege valabilă și în prezent)

Anexa nr. 5
Populația comunei Șercaia, formată din români, maghiari și germani este urmărită pe
baza recensămintelor organizate de stat. Comuna se situează printre unitățile administrativ
teritoriale cu o populație mică, 2948 locuitori la ultimul recensământ. Cauzele care au
determinat involuția populației sunt: rata ,,0” a sporului populației, dinamica negativă a ratei
natalității, exodul total al etnicilor germani din satul Șercaia, precum și exodul determinat de
situația socio - economică a țării.
Date despre populație avem încă din sec XVIII (1721) când, din dispoziția curții imperiale
habsburgice este întocmită conscripția (recensământul n.a.) locuitorilor din districtul Făgăraș și
al orașului Făgăraș.
Datele statistice de după al doilea război mondial, se prezintă astfel:
DETALII

ȘERCAIA

VAD

HĂLMEAG

TOTAL

1966

2037

975

744

3756

1977

1908

843

646

3397

1980

1880

804

581

3265

Recensământ 2002
SERCAIA

VAD

HĂLMEAG

TOTAL

Total din care:

1859

629

562

3050

Sex

Masculin

949

302

276

1527

Feminin

910

327

286

1523

DETALII

Etnie

Români

Maghiari

Germani

Romi

Altele

2475

413

27

134

1

Recensământ 2011
SERCAIA

VAD

HĂLMEAG

TOTAL

Total din care:

1711

527

495

2733

Sex

Masculin

871

252

251

1374

Feminin

840

275

244

1359

DETALII

Etnie

Români

Maghiari

Germani

Romi

Altele

2295

291

23

104

20

NOTĂ: În această anexă se vor prezenta informații privind populația, inclusiv pentru fiecare localitate componentă a unității
administrativ-teritoriale distribuția populației pe sexe, după etnie, în funcție de statutul profesional al acesteia etc.^1

Anexa nr. 6.a
Instituțiile administrative de coordonare și deservire.

Primăria comunei Șercaia este încadrată cu 24 persoane având următoarea organigramă
Primar
Viceprimar
Secretar general
5 servicii:
financiar contabil
voluntar pentru situații de urgență
de gospodărire comunală
public de alimentare cu apă și canalizare
public local de evidență a persoanelor
16 compartimente:
audit public intern
proiecte cu finanțare
agricol și cadastru
registratură

juridic
urbanism
administrativ
contabil și buget
control fiscal persoane fizice și juridice
stabilire impozite persoane juridice
stabilire impozite persoane
resurse umane
asistenta socială
achiziții publice
evidență
stare civilă
Postul de poliție Șercaia are o încadrare pe ștat de 2 cadre.
Serviciul poștal funcționează cu un salariat ce deservește toată comuna.
Componența nominală, perioada de exercitare a mandatelor de primar/viceprimar
la nivelul comunei Șercaia.
I.
PRIMAR.
a) În perioada interbelică și comunistă.
INOCENŢIU PRUNĂ

FRANCISC ROTH

SEPTIMIU PAFF

1940
GHEORGHE COVORAN

1940-1941

1942

GHEORGHE KLOOS
1944
LUCA PRUNĂ

PETRU VLAD
1945

1943

1947

TOZER ȘTEFAN
1956-1957

TUNSOIU AUREL
1958-1960

MAIER SEXTIL
1961

GHIRCOIAȘ LAURENTIU
1962

STRÎMBU ION
1964-1968

LUBENIȚĂ VICTOR

PRUNĂ GHEORGHE
1978-1979

GHERORGHE CONSTANTIN
1946

PETRESCU CONSTANTIN
1980-1984

1969-1975
PETRESCU CONSTANTIN
1985-1989

După Revoluția din Decembrie 1989.
Nr.
Nume și prenume
Data nașterii Apartenența politică
crt.
1 prof. OPRIS I.C. CORNEL 18.03.1940 Partidul Ecologist Român
2
ing. VASII GHEORGHE
Partidul Social Democrat

Mandat
1990-1996
1996-2000

3
4
5
6
7

ing. PALTIN CRISTINEL
ing. PALTIN CRISTINEL
ing. PALTIN CRISTINEL
ing. PALTIN CRISTINEL
ing. PALTIN CRISTINEL

30.07.1960
30.07.1960
30.07.1960
30.07.1960
30.07.1960

Partidul National Liberal
Partidul National Liberal
Partidul National Liberal
Partidul National liberal
Partidul National liberal

2000-2004
2004-2008
2008-2012
2012-2016
2016-2020

II. VICEPRIMAR.
Nr.
crt.

Nume și prenume

1
2
3
4
5
6
7

Rotar Gheorghe
Marinescu Horațiu
Popa Valeriu
Băcilă Silviu
Popa Valeriu
Butum Ioan Eusebiu
Butum Ioan Eusebiu

Apartenența politică
PSD
PNTCD
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL

Mandat
1992-1996
1996-2000
2000-2004
2004-2008
2008-2012
2012-2016
2016-2020

Anexa nr. 6.b
Componența nominală, perioadele de exercitare ale mandatelor aleșilor locali
de la nivelul comunei Șercaia, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul
1990.
I.

CONSILIERI LOCALI

a) mandatul 1990-1996
Nr. crt.
Nume și prenume
1
Canja Ironim
2
Crețu Romeo
3
Flucuș Horia
4

Macoș Victor

5

Mahalagiu Emil

6

Nagy Ladislau

7

Oltean Ștefan

8

Pora Sofron

9

Roșca Ilie

10

Rotariu Gheorghe

11

Zaharia Gheorghe

Apartenența politică
PER
PER
PNL
PER

Perioadă

Până în ianuarie 1994

PER
UDMR
PER
PER
PER
PER
Până în ianuarie 1994

PER

12

Cijevschi Stela

13

Lukács Ladislau

PER
UDMR

Din ianuarie 1994
Din ianuarie 1994

b) mandatul 1996-2000
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nume și prenume
Băcilă Silviu
Boeriu Ioan
Boldiș Gheorghe
Crețu Romeo
Lukács Ladislau
Marinescu Horațiu
Nagy Ladislau
Piron Vintilă
Prună Iustin
Prună Vicențiu
Telianu Petru
Prună Silveriu

Apartenența politică
PNTCD
PER
PNTCD
PSD
UDMR
PNTCD
UDMR
PSD
PSD
PAR
PC
PSD

Perioadă

Până în ianuarie 1998

Din ianuarie 1998

c) mandatul 2000-2004
Nr. crt.
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15

Nume și prenume
Balca Victoria
Băcilă Silviu
Crețu Romeo
Kerekeș Szabo
Mahalagiu Emil
Marinescu Horațiu
Macoș Victor
Naghi Ladislau
Prună Iustin
Prună Silveriu
Popa Ilie
Damian Silviu
Ghepaly Ladislau
Petrovan Gavrilă

Apartenența politică
PNL
PNL
PSD
UDMR
PSD
PNTCD
PSD
UDMR
PSD
PNL
PNL
PNL
UDMR
PNL

Perioadă

Până in noiembrie 2003
Până in noiembrie 2003

Până in noiembrie 2003

Din noiembrie 2003
Din noiembrie 2003
Din noiembrie 2003

d) mandatul 2004-2008
Nr. crt.

Nume și prenume

Apartenența politică

Perioadă

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Balca Victoria
Băcilă Silviu
Berbecar Valeriu
Chichernea Petru
Crețu Romeo
Daneț Silviu
Fogarași Arpad
Hoju Stelian
Prună Iustin
Prună Vicențiu
Strâmtu Ștefan
Telianu Petru
Vasi Gheorghe

PNL
PNL
PNL
PNLD
PSD
PUR
UDMR
PUR
PSD
PD
PNL
PD
PSD

e) mandatul 2008-2012
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nume și prenume
Balca Victoria
Băcilă Silviu
Berbecar Valeriu
Butum Ioan Eusebiu
Cosma Marcel
Crețu Cosmin
Crețu Romeo
Iacob Simona
Oprea Barac
Penciu Adrian
Popa Valeriu
Rădulescu Călin

Apartenența politică
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PSD
PSD
PNL
PER
PNL
PNL
PNL

Perioadă

Apartenența politică

Perioadă

f) mandatul 2012-2016
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nume și prenume
Băcilă Silviu
Berbecar Valeriu
Borgovan Silvia
Butum Ioan
Folea Nicoleta
Iacob Simona Maria
Jidveian Aurel
Opriș Cornel
Popa Valeriu
Vulvară Dorina
Dănet Silviu
Prună Dan

PNL
PNL
PSD
PNL
PC
PNL
PNL
PNL
PSD
PNL
PSD
PC

g) mandatul 2016-2020
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nume și prenume
Berbecar Valeriu
Iacob Simona Maria
Vulvară Dorina
Butum Ioan
Opriș Cornel
Aurel Jidveian
Băcilă Silviu
Morda Cristina
Prună Codruț
Popa Valeriu
Crețu Cosmin
Faraon George

Apartenența politică
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PSD
PSD
PSD

Perioadă

Până in iulie 2018

Până în martie 2018

Din martie 2018
Din iulie 2018

h) mandatul 2020 – 2024
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nume și prenume
Berbecar Valeriu
Opriș Cornel
Butum Ioan
Silviu Băcilă
Tiberiu Mărginean
Cristina Morda
Popa Valeriu
Chiorean Remus
Covaci Marc
Munteanu Cosmin
Bandi Attila

Apartenența politică
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PSD
PSD
USR
USR
UDMR

Perioadă

Anexa nr. 7
Procedura privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Comunei Șercaia“,
respectiv a „Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Șercaia.
Articolul 1 Titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Șercaia “, denumit în continuare Titlu
reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei Șercaia.
Articolul 2Certificatul de „Fiu/fiică al/a Comunei Șercaia “, denumit în continuare Certificat
reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Șercaia persoanelor născute
în comuna, la împlinirea vârstei de 18 ani.
Articolul 3Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa:
a) primarului;
b) consilierilor locali;
c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în
Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Articolul 4 Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate,
vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică.
Articolul 5Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici:
a) sunt personale;
b) sunt netransmisibile;
c) reprezintă un drept al titularului;
d) au valabilitate nedeterminată.
Articolul 6 Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane
sau personalități care se găsesc în una din următoarele situații:

a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta
asupra dezvoltării comunei și a imaginii acesteia;
b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele, în țară și
străinătate;
c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de
grave sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în comuna
d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o
îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor
e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la
realizarea unei imagini pozitive a comunei în lume;
f) sportivi din comuna care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive internaționale;
g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local, după
caz.
Articolul 7 Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații:
a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime
împotriva umanității, fapte penale;
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după
clarificarea situației juridice.
Articolul 8(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin
depunerea unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă.
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin 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 puțin
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
comunei proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare și dosarul prevăzut
la alin. (2) sau (3).
(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor consiliului
dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau
extraordinară.
(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea
absolută a consilierilor consiliului local sau județean, după caz.
(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs.

(9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei în cadrul ședințelor ordinare sau
extraordinare ale Consiliului Local Șercaia.
(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Șercaia, în cadrul unei festivități
care se organizează de către primar.
Articolul 9 Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:
a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare;
b) primarul comunei prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii Hotărârii
Consiliului Local nr. .... prin care s-a adoptat acordarea Titlului.
c)primarul comunei înmânează diploma de „Cetățean de onoare al Comunei ...“ persoanei
laureate sau persoanei care o reprezintă;
d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;
e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele
laureatului;
f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în
Cartea de onoare a Comunei.

.Articolul 10Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele consiliului local al comunei la dezbaterea materialelor
care privesc întreaga comunitate;
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul consiliului local al
comunei sau în care acesta este coorganizator;
c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna
d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile
aflate în subordinea consiliului local;
e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local al
comunei
Articolul 11Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații:
a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului.
Articolul 12Titlul se retrage în următoarele situații:
a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a);
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură comunei ,
locuitorilor săi sau țării.
Articolul 13 Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al după următoarea
metodologie:
a) este sesizat Consiliul Local al Comunei de către persoanele menționate 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 ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda
cuvântul, la solicitarea sa.
Articolul 14 Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei.
Articolul 15 Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu
numele acestuia.
Articolul 16 Informațiile publice referitoare la „cetățenii de onoare“ vor fi publicate și în format
electronic pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective
.Articolul 17 Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet,
semnat de către președintele primarul comunei

Anexa nr. 8.a
Reteaua de comunicații terestre
În anexa nr. 8.a se va completa, dacă este cazul, denumirea și lungimea drumurilor de interes
național, respectiv: autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaționale «E», drumuri naționale
principale, drumuri naționale secundare, drumuri de interes județean, drumuri de interes local
respectiv drumuri comunale, drumuri vicinale, străzi și poduri noi, după caz, care se află pe
raza teritorială a județului/municipiului/orașului/comunei
A. Drumuri de interes național
1. Autostrăzi; 2. Drumuri expres : 3. Drumul internațional «E»: Drumul european E 68, între Brașov și Sebeș Alba, cu o lungime
de 8,6 km pe teritoriul comunei Șercaia , care se identifică cu DN 1.
4. Drumuri naționale principale:
Drumul național 1, București – Brașov –Sibiu – Cluj Napoca – Oradea, cu o lungime de 8,6
km pe teritoriul comunei Șercaia, se identifică cu Drumul european E 68.
5. Drumuri naționale secundare:
Drumul național 73 A Șercaia – Râșnov, cu o lungime de 5,2 de km pe teritoriul comunei
Șercaia
Drumul național 1 E Şercaia Hoghiz, cu o lungime de 2,1 de km pe teritoriul comunei Șercaia

B. Drumuri de interes județean.
1. DJ 131P Șercaia – Hălmeag cu o lungime de 4 km
2. DJ107 C Vad – Poiana cu Narcise cu o lungime de 3 de km.
C. Drumuri de interes local
1. Drumuri comunale:
DC ….. Poiana Cu Narcise – intersecția cu DN 1 lângă Ferma bubaline - 7,4 km
2. Drumuri vicinale:
DC 21 Hălmeag – Ticușu Nou
DC 21 A Hălmeag –Sona
DC 14 Hălmeag –Felmer
D. Străzi
Nr străzi

Lungime totală (km)

Șercaia

28

15.6

Vad

7

5.4

Hălmeag

14

5.9

TOTAL

49

26.9

SAT

Anexa nr. 8.b
Rețeaua feroviară.
Transportul feroviar reprezintă un sector strategic de interes național și un
serviciu esențial pentru societate, a cărui menire este aceea de a interconecta destinații și de a
contribui la circulația sigură și eficientă a bunurilor, mărfurilor și persoanelor, atât pe teritoriul
României cât și în spațiul Uniunii Europene
Teritoriul comunei noastre este tranzitat de la est la vest de calea ferată simplă Brașov
Sibiu pe o distanță de aproximativ 11 km, cu două stații de călători (Gara și Halta Șercaia)
dintre care una și de mărfuri.
Inițial Gara Mare a fost situată la marginea localității Şercaia dar această dispunere
prezenta multe neajunsuri. În anul 1944 a fost mutată la o distanta de 1 km SE de localitate
unde au putut fi realizate toate cerințele necesare creării unui nod de comunicație feroviar
modern. Gara Şercaia asigura transportul călătorilor spre centrele industriale Brașov și
Făgăraș deservind în același timp și unitățile economice din Şercaia și împrejurimi.
Teritoriul comunei mai este tranzitat de o cale ferata uzinală care face legătura cu un
obiectiv economic aflat la Șinca Veche.

Anexa nr. 9
Principalele instituții din domeniul educației, culturii, sănătății,
asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea

I. Educație: Învățământul de stat în comuna Șercaia are vechi tradiții el fiind legat de-a lungul
veacurilor de situația social-economică a locuitorilor celor trei sate.
Între anii 1949-1960 cursurile școlii au fost elementare, cu 7 clase, fiind frecventate de mulți
elevi din satele Părău, Grid, Perșani, Vad; Şercaia, Hălmeag Ticuș.
Pe lângă școală a funcționat mulți ani un internat cu o capacitate de 60-80 locuri care a fost de
un real sprijin atât familiilor cât și procesului educativ.
O scurtă perioadă de timp funcționează aici o școală agricolă ce a pregătit trei promoții de
absolvență destinați agriculturii.
Din anul 1962 ia ființă Liceul teoretic Şercaia care a dat (societății) opt promoții de absolvenți
până în anul 1972/1973.
Până în anii 1989 în comună funcționează școala gimnazială cu opt clase, cu secții pentru
clasele I-IV în limba germană și cu școli afiliate cu clasele I-IV în satele Vad și Hălmeag.
Începând cu anul 2000, urmare a migrației masive a etnicilor germani, secția de predare în
limba germană se desființează.

Urmare a unor probleme de ordin administrativ privind proprietatea clădirii școlii în anul 1988
începe construcția unui nou corp de clădire care se finalizează în anul 2015 prin supraetajare
aici desfășurând-se procesul instructiv educativ. De asemenea, in anul 2015 se finalizează
construcția centrului Afterschool in incinta actualei scoli gimnaziale.
Învățământul primar și gimnazial este organizat în cele trei sate componente astfel:
GRADINIȚE
2021

Nr corpuri

Număr săli

Nr copii

Cadre didactice

Șercaia
Vad
Hălmeag
Total
SCOLI PRIMARE ȘI GIMNAZIALE
2021

Nr corpuri

Nr clase

laboratoare

Sali
gimnastică

Șercaia

1

Vad

-

Hălmeag

1

Total

2

Nr elevi

Cadre
didactice

În prezent, în localitatea Şercaia există o modernă sală de sport, realizata recent, elevii din
localitate putând acum să-și desfășoare în condiții optime orele de educație fizică. Tot aici se
pot organiza competiții sportive. Pe lângă mobilierul specific, sala de sport a fost dotată cu
dușuri și grupuri sociale moderne. Investiția a costat un milion lei, banii provenind din fonduri
guvernamentale, de la Consiliul Județean și Consiliul Local.
La nivelul comunei funcționează o biblioteca școlară.
II. Cultură:
Cu o istorie care își întinde vestigiile până în preistorie, pe raza comunei se află mai multe
monumente de mare însemnătate: Biserica Cetate a Hălmeagului, Turnul Bisericii Evanghelice
din Şercaia, numeroase construcții arhitectonice datând din secolul al XVIII-lea, lăcașuri de cult,
ortodox, evanghelic, greco-catolic, adventist, case din lemn, ca o mărturie a trecutului.
În ceea ce privește infrastructura culturală, în Comuna Şercaia există 3 cămine culturale,
acestea necesitând importante lucrări pentru reabilitare.
Manifestări culturale:
Plugarul. Datina plugarului s-a practicat până în 1960 an de an. Din 1960 până în 1963 nu s-a
mai făcut. A fost reluat în 1969 dar în 1970 nu s-a mai practicat pentru că cei mai mulți tineri au

început să părăsească satul migrând spre Făgăraș, acest lucru contribuind la degradarea în
mare măsură a tradiției folclorice existente până acum. Se sărbătorește feciorul care iese
primăvara primul la arat, cu alte cuvinte, cel mai harnic fecior din sat.
În zilele noastre Plugarul se organizează în satul Vad în fiecare an cu ocazia Pastelor Ortodox,
frumos obicei legat de viața agricultorilor vădeni.
În ziua de luni (a doua zi de Paște), ceata de feciori și fete a satului (tineri necăsătoriți, până în
jurul vârstei de 19 ani), îmbrăcați în costume populare, se strâng împreună acasă la unul dintre
băieți, ajuns la vârsta majoratului, harnic și stimat de ceilalți flăcăi precum şi de întreaga
colectivitate a satului care urmează să intre în armată în anul respectiv ales de ei să le fie
,,plugar”.
Ceata de feciori
Acest frumos obicei de Crăciun se pare că datează de la 1765 și este practicat atât în
satul Şercaia cât și în satul Vad. Obiceiul se inițiază în ajunul Sf. Nicolae și se finalizează în
ziua de Sf. Ioan
În seara de Crăciun se umblă la colindat în tot satul începând de la casele celor mai
importanți oameni din sat, primar, preot, apoi la fetele nemăritate, până se termină toate
familiile. Ceata de feciori este însoțită la colindat de unul, doi lăutari.
În prima zi a Crăciunului, Ceata de feciori merge la slujba de la biserică unde colindă, apoi
organizează un mare bal la Căminul Cultural, la care de regulă participă toată comunitatea.
Este cel mai bine păstrat obicei din Țara Făgărașului tinerii fiind preocupați ca acest obicei să
continue așa cum l-au lăsat strămoșii lor.
Zilele Hălmeagului
Cea mai importantă manifestare culturală pentru comunitatea Hălmeagului, se desfășoară
în fiecare an cam la jumătatea lunii august, și este cunoscută și sub numele de ”Întâlnire cu fiii
satului”, este o sărbătoare foarte prețuită de localnici și o ocazie pentru oamenii care au plecat
din sat de-a lungul vremii, să se reîntoarcă an de an, pentru a se bucura împreună.
În cadrul evenimentului este inclusă participarea la slujbe religioase, iar apoi se desfășoară
parade ale portului popular, unde locuitorii etalează costumele tradiționale, care duc mândria
locului mai departe.
Pe parcursul a două zile, spectacolele folclorice reunesc ansambluri, tarafuri, soliști
autohtoni, dar și din zonele învecinate. De asemenea, se desfășoară expoziții și scenete
interpretate de copii, și se încheie cu petreceri câmpenești, la care se vor servi preparate
culinare tradiționale.
Manifestările sunt însoțite de fanfara din Hălmeag, un ansamblu care și-a păstrat cu
sfințenie tradiția și și-a menținut permanent existența, în ciuda trecerii anilor.
Festivalul narciselor
Începând din anul 2001, în fiecare an, în duminica cea mai apropiată zilei de 21 mai se
organizează ”Festivalul narciselor”, în marginea vestică a rezervației, lângă cabana pădurarului,
unde s-a construit și o scenă acoperită, din lemn, care găzduiește cu fiecare ocazie, artiști
renumiți ai folclorului românesc dar și dansatori de toate categoriile: de la școlari până la
profesioniști.
Încă din vechime, sătenii din Vad sărbătoreau în fiecare an maialul, în ziua de 21 mai, de
sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, bucurându-se de bogăția naturală a pădurii și
a covorului de narcise, sau ”coprine”, cum le spuneau ei, dar locul lor de campare era pe Colina

cu mesteceni aflată în marginea vestică a pădurii. În perioada anilor `60, acest loc a devenit
foarte cunoscut și apreciat, și era vizitat de mii și mii de turiști.
Monumente istorice.
Situl arheologic de la Hălmeag
Așezare romană, așezare dacică, Valea Felmerului (valea Mâții) datată din sec II-III, epoca
romană
Ansamblu casei parohiale evanghelice Șercaia
Biserica evanghelică, casa parohială, turnul clopotniței datate 1691-1875
Ansamblul bisericii reformate Hălmeag – datată sec XIII-XV
Biserica reformată, turn – clopotniță, fragmente ale zidului de incintă
Obiective de interes turistic.
Biserica evanghelică din Șercaia (datată secolul al XV-lea, reconstruită 1868-1875 în stil gotic),
monument istoric.
Biserica evanghelică-luterană din Hălmeag (construcție sec. XIII - XV), monument istoric
Biserica ortodoxă Vovidenia din Vad (construită între anii 1874-1877)
Ansamblul casei parohiale evanghelice din Șercaia (sec. XVII - XIX), monument istoric.
Biserica ortodoxa Sf. Nicolae –Șercaia 1928
Biserica greco catolica Sf. Gheorghe – Șercaia 1793
Biserica ortodoxa Sf Andrei – Hălmeag 2008
Dumbrava Vadului a constituit un minunat decor al unui episod al filmului artistic românesc
Neamul Șoimăreștilor, ecranizare a romanului cu același nume, scris de Mihail Sadoveanu.
Personalități născute în comuna Șercaia.
Ecaterina Varga (1802, Hălmeag - circa 1858), conducătoare a luptei țăranilor din Munții
Apuseni (1840 - 1847), supranumită Doamna Moților. În 1977, la Hălmeag, a fost ridicat un
monument al Ecaterinei Varga în curtea bisericii evanghelice (luterană).
Alexandru N. Ciurcu (29 ianuarie 1854, Șercaia - 22 ianuarie 1922, București), inventator și
publicist român; a experimentat în Franța principiul motorului cu reacție.
Dr. Ariton Pralea, avocat, Șercaia, participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, 1
decembrie 1918, ales membru al Marelui Sfat Național Român.
George Maior (1855 - 1927), profesor universitar dr., specialist în agronomie, declarat
Cetățean de Onoare, post-mortem al comunei Șercaia.•
Augustin Bunea, (1857, Vad, comitatul Făgăraș — 30 noiembrie 1909, Blaj, comitatul Alba de
Jos) academician, istoric, preot greco-catolic, canonic mitropolitan al Blajului, co-fondator al
revistei „Unirea” de Blaj
Toma Cocișiu, (n. 27 august 1887, Vad — d. 26 mai 1986), inițiatorul Școlii experimentale de
la Blaj.
Mária Tamás (8 noiembrie 1930, Șercaia - 25 septembrie 1987, Cluj-Napoca) poetă,
traducătoare.

Johann Roth, medic renumit practicant la Șercaia, în secolul al XX-lea; dispensarul medical al
comunei Șercaia îi poartă numele.
III.

Sănătate.

Principala unitate medicala care deservește populația comunei Şercaia este dispensarul Dr.
Roth construit in anul 2008 unde funcționează:
- un cabinet medical al medicului de familie încadrat cu 2 cadre de specialitate
- un cabinet stomatologic;
- un cabinet de psihologie
- o farmacie umană.
Pe strada principală mai funcționează o farmacie umană și doua farmacii veterinare.
În satele Vad si Hălmeag funcționează doua puncte medicale deservite de către personalul
medical din Șercaia.
Asistența socială.
Este coordonată de către compartimentul specializat din cadrul primăriei, care are în
portofoliul său coordonarea serviciilor de asistență socială destinate unei game largi de
beneficiari (copii, familie, persoane cu dizabilități, bătrâni, victime ale traficului de persoane,
persoane cu afecțiuni psihice, persoane sancționate cu măsuri educative sau pedeapsă
neprivată de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probațiune) la domiciliul acestora
sau în centrele de zi (CANNAN).
În anul 1993 s-a pus bazele Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu
Handicap Canaan (Țara Făgăduinței) Șercaia.
Acest complex este gândit să funcționeze în sistemul caselor de tip familial, unde se
desfășoară în principal activitățile de recuperare și reabilitare (consiliere psihologică;
consiliere socială; asistență medicală; terapie ocupațională; integrare socială) fiind organizat
in:
- 4 case de locuit care găzduiesc 45 de tineri.
- un centru de terapie
- ateliere de terapie ocupațională (țesătorie, tâmplărie, îndeletniciri practice)
- locuri de joacă pentru petrecerea timpului liber.
Căminul oferă un personal bine pregătit și foarte diversificat având 56 de posturi din care
3 de conducere, 11 administrative și 42 de specialitate (asistente medicale, asistente sociale,
psiholog, instructori de educație, de ergoterapie, infirmiere și îngrijitoare).

Anexa nr. 10
Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate
din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură .
Capacități de producție.
Balastieră - producția și comercializarea agregatelor minerale precum și exploatarea
pietrișurilor și nisipurilor din albia râului Șercaia.
Gater - producție si comercializare produse rezultate din prelucrarea lemnului.
Moară – prelucrarea produselor cerealiere.
Agricultură.
Cultura cerealelor se situează pe primul loc cu cele 1660 ha din suprafața arabilă, fiind
răspândită în hotarele de șes ale comunei.
Producția gazon - producerea si comercializarea rulourilor de gazon natural.
Plantații de afine – producție și comercializare afine de cultură pe o suprafață de

Creșterea animalelor.
Europig Șercaia – fermă de creștere, îngrășare a porcilor porci și abator.
Stațiunea de cercetare dezvoltare pentru creșterea bubalinelor - aduce o contribuție
importantă la ameliorarea caracterelor de producție (carne, lapte) și de reproducție a bivolilor
în tara prin producerea și livrarea unor animale de prăsilă de înaltă valoare biologică.
Ferma de nurci - asigură materie primă pentru producerea blănurilor de nurca.
3 asociații a crescătorilor de animale – creșterea și comercializarea produselor de origine
animală.
Silvicultură.
Ocolul silvic Pădurile Șincii, Șercaia – exploatarea lemnului, asigurarea securității pădurilor,
viețuitoarelor , împădurirea parchetelor defrișate, lucrări de igienizare a pădurilor precum și
culegerea fructelor de pădure.

Piscicultură.
Complex piscicol - achiziție și comercializare produse piscicole de la păstrăvăriile din Tara
Făgărașului. – în curs de realizare.

Comerț
Alimentație - cinci magazine alimentare și o patiserie.
SC Oscar Downstream SRL – Punct de lucru Şercaia” desfășoară activități de comerț cu
ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazoși si al produselor derivate
Stația de carburant Șercaia – alimentare cu benzină, motorina, și GPL

Servicii.
Stația ITP Șercaia - execută inspecția tehnică periodica la toate tipurile de autovehicule
Gara CFR Șercaia – transport marfa si pasageri pe calea ferată.
Atelier reparat autovehicule (service auto) – in localitatea Vad.
Depozit de colectare, reciclare și eliminare deșeuri și deșeuri periculoase.

Turism.
Pensiuni
-

pensiune restaurant – Șercaia,

-

pensiune agroturistică Vad.

Anexa nr. 11
Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei :
În această anexă se vor completa informații privind bunurile din patrimoniul, inclusiv referitoare la bunurile imobile, astfel cum sunt definite
la art. 537 din Codul civil. Bunurile imobile Sunt imobile terenurile, izvoarele şi cursurile de apă, plantaţiile prinse în rădăcini, construcţiile şi
orice alte lucrări fixate în pământ cu caracter permanent, platformele şi alte instalaţii de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul
continental, precum şi tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat în acestea cu caracter permanent.

Patrimoniul Comunei Șercaia este alcătuit din bunurile mobile și imobile aflate in
proprietatea publică și in proprietatea privată ale acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu
caracter matrimonial.
a) Patrimoniul public al Comunei Șercaia , gestionat si administrat de Consiliul Local cuprinde
mai multe bunuri imobile si mobile, aprobat prin HCL nr. …………....
b) Inventarul bunurilor Comunei Șercaia se actualizează anual ; creșterea sau diminuarea
patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz, in note explicative anexate la inventar.
1) Proprietatea publică a comunei Șercaia este formată din :
- drumurile comunale, vicinale și străzile ;

- piețele publice, comerciale, târgurile, oboarele și parcările publice, precum și zonele de
agrement;
- rețele de alimentare cu apă, canalizate, stațiile de extracție și cele de tratare și epurare a
apelor uzate cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente ;
- terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul local și primăria, precum și
instituțiile publice de interes local, cum sunt : bibliotecile, muzeele,

policlinicile și altele

asemenea ;
- locuințele sociale ;
- statuile și monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public național ;
- bogățiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de
interes public național ;
- terenurile cu destinație forestiera, dacă, nu fac parte din domeniul privat al statului și dacă nu
sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat ;
- cimitirele sătești și alte bunuri de utilitate publică, aflate în proprietatea Comunei Șercaia unitățile de învățământ de stat pot deține în administrare bunuri proprietate publică,
2) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Șercaia se întocmește și se
actualizează de către comisia specială, constituită în conformitate cu noul cod administrativ și
se însușește prin hotărâre a consiliului local. Orice modificare cu privire la înregistrarea și
regimul juridic sau tehnic al bunurilor, se aprobă, cu justificările corespunzătoare, prin hotărâre
a consiliului local, în condițiile legii.
3) Bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei Șercaia sunt imprescriptibile,
insesizabile și inalienabile.
4) Proprietatea privată a comunei Șercaia este formată din acele bunuri care au fost dobândite
de aceasta pe căile prevăzute de lege și care nu sunt cuprinse in lista bunurilor care alcătuiesc
domeniul public a unității administrativ- teritoriale. Trecerea bunurilor Comunei Șercaia din
domeniul public in domeniul privat al acesteia sau invers poate fi aprobată, in condițiile legii,
numai de către consiliul local. Hotărârile pe care consiliul local le ia cu privire la administrarea
sau operațiunile privind bunurile care alcătuiesc domeniul public sau privat al comunei se
adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcție.

I.

Inventarul bunurilor imobile din domeniul public

II.

Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat

Anexa nr. 12
Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, cultele,
I.

Partide politice care:
Partidul National Liberal – PNL,
Partidul Social Democrat – PSD,
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România UDMR.

II.

Lăcașuri de cult
Biserica ortodoxa Sf. Nicolae –Șercaia
Biserica greco-catolica Sf. Gheorghe – Șercaia
Biserica ortodoxă Vovidenia din Vad
Biserica ortodoxa Sf. Andrei – Hălmeag
Biserica evanghelică-luterană din Hălmeag
Biserica evanghelica Șercaia

Anexa nr. 13
Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de comuna
Șercaia.

2017 Asociația Valea Felmerului
2018 Asociația Procult Mărgineni
2018 Centrul zonal de dezvoltare durabilă și promovare a turismului Țara Făgărașului
2018 Proiectul unei limbi universale
2020 Asociația de dezvoltare intercomunitară ,, Macroregiunea Tara Făgărașului
2021 Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru mobilitate in zona metropolitană a
municipiului Făgăraș.

Anexa nr. 14
Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local,
prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală,
istorică, obiceiuri și/sau tradiții.
Nr
crt.

Denumirea programului
(activității)

Descrierea elementelor de
identitate locală care se
promovează

Perioada de
desfășurare

1

Festivalul narciselor

Bogăția naturală a pădurii și a în duminica cea mai
covorului de narcise.
apropiată zilei de 21

2

Plugarul

Se sărbătorește cel mai harnic fecior A doua zi a Pastelor
din sat.

3

Zilele Hălmeagului

Slujba religioasa, parade ale
portului popular, spectacole
folclorice, drumeții.

Ortodox,

12 - 13 august

