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PRIMĂRIA COMUNEI GODINEŞTI 
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e-mail: primariagodinesti@yahoo.com  

 
 

STATUTUL COMUNEI GODINEȘTI 
 
 

 
  Comuna Godinești, parte a judetului Gorj, este unitatea administrativteritoriala care 
cuprinde populatia rurala ce traieste pe arealul conventional delimitat si care are comunitate de 
interese si traditii proprii. Este persoana juridica de drept public cu patrimoniu propriu si 
capacitate juridica deplina 

DISPOZIȚII GENERALE conf. OG 53/2002 
ART. 1   CARACTERIZAREA GENERALA A UNITATI  ADMINISTRATIV 

TERITORIALE 

• Localizare 

 Comuna Godinesti este situata in partea de vest a  judetului Gorj, in depresiunea 

subcarpatica olteana, ce se incadreaza in marea unitate de relief a Piemontului Getic, relict 

cunoscut sub numele de Podisul Getic sau Platforma Getica, la 35 km de municipiul resedinta de 

judet Targu Jiu si la 322 km de orasul Bucuresti, capitala tarii.  

Comuna Godinesti are in componenta sapte sate: 

1. Godinesti (aici isi desfasoara activitatea autoritatile locale); 

2. Arjoci;  

3. Cilcesti; 

4. Chiliu; 

5. Piriu de Pripor; 

6. Piriu de Vale; 

7. Ratez; 

Comuna Godinesti are o suprafata de 5199 ha. 

mailto:primariagodinesti@yahoo.com
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Comuna Godinesti se invecineaza cu: 

8. La nord – orasul Tismana; 

9. La vest – orasul Tismana; 

10. La sud-vest – comuna Glogova; 

11. Sud – comuna Ciuperceni; 

12. Est – comunele Pestisani si Calnic; 

•   Cadrul natural, Relief 

Din punct de vedere fizic, teritoriul comunei este constituit din depresiunea subcarpatica 

olteana, ce se incadreaza in marea unitate de relief a Piemontului Getic, relict cunoscut sub 

numele de Podisul Getic sau Platforma Getica. Notiunea de podis ne explica inaltimea aproape 

egala a culmilor de deal, care se situeaza intre 300 si 500 m. subunitate a marii unitati geografice, 

"zona subcarpatilor Getici", geologic comuna facand parte din sistemul depresiunilor 

submontane care formeaza in ansamblu un uluc submontan de la Horezu la Godinesti 

Aspectul morfologic actual tradeaza o evolutie complexa in Cuaternar, cand procesele 

tectonice au avut o intensitate deosebita.  

Relieful comunei se compune in principal din dealuri de inaltime medie cu panta usoara, 

acoperite in mare parte de paduri si luncile create de apele cu debit scazut ce strabat teritoriul 

acesteia. 

• Clima apartine tipului temperat continental. 

Clima este temperat-continentala caracteristica zonei deluroase din nordul si centrul 

Olteniei, cu diferente moderate intre vara si iarna, cu vanturi dominante din nord si nord-est. 

Aerul nord estic european interfereaza permanent cu circulatia maselor de aer sudice, sud-estice 

si vesti 

De obicei temperatura medie anuala este cuprinsa intre valorile 8,5° - 10°C.  

Temperatura medie a verii (iulie-august) depaseste 25°C, iar temperatura medie a lunii 

celei mai reci (ianuarie) este de –4°C. 

Un factor care a contribuit la mediu si la modelarea reliefului este influenta centrului 

baric din Marea mediterana si Adriatica. 

Vitezele aerului sunt cuprinse intre 1 – 8 m/s.  
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Precipitatiile atmosferice inregistreaza cantitati medii care oscileaza intre 650 si 700 l/mp. 

In desfasurarea lor se contureaza doua maxime distincte in intervalele mai-iunie, octombrie-

noiembrie.  

Aceste patru luni cu precipitatii abundente insumeaza peste 40% din cantitatea anuala.  

Lunile cu precipitatii reduse sunt ianuarie si iulie dupa care urmeaza februarie si august. 

Precipitatiile sunt in majoritate sub forma de ploaie – in circa 86-90 zile din an si numai 20 de 

zile aproximativ sub forma de zapada 

S-a constatat in ultimii ani ca ploile sunt mai abundente chiar si iarna. Favorizand aparitia 

poleiului. Regimul acestora este mentinut de padurile din jur. Ca maxime in ceea ce priveste 

cantitatea de precipitatii amintim luna mai a anului 1954 cand s-au inregistrat 227,3 l/mp. Iar in 

ziua de 13 septembrie 1967 s-au inregistrat 87,7 l/mp. cazuti in 24 de ore. 

Durata stratului de zapada este de 60-80 zile/an, iar frecventa medie a zilelor de iarna, cu 

temperaturi de sub 0°C este de circa 31 zile si cea a zilelor tropicale, cu temperaturi de peste 

30°C este de 35 zile. 

Comuna Godinesti este atinsa de vanturi ca : Austrul, Crivatul.  

1. Crivatul,  care iarna aduce viscol si zapada, primavara ploaie si vara seceta 

(iarna bate din est si nord-est). 

Austrul, numit si Saracila este un vant secetos din perioada verii si bate Viteza vantului 

medie este de 2,5m /s. Regimul eolian influenteaza direct pierderile de apa prin evacuare 

accentuand deficitul de umiditate din sol . 

Iarna se caracterizeaza prin frecventa valorilor sub 0 grade C ale temperaturii aerului si 

prin prezenta stratului de zapada ,variabil in timp si spatiu. 

• Solul   

In zona predomina solul brun de padure podzolit si solul brun de padure slab erodat, care 

au un continut moderat de humus si azot, care au o insuficienta de fosforosi potasiu mobil. 

Solul brun de padure podzolit imbraca varful dealurilor, pantele cu inclinare redusa si 

terasele. Pe asemenea soluri creste gorunul, fagul, carpenul sau amestecuri. 

Pentru cultivarea cerealelor sunt necesare ingrasaminte, dar in mod controlat. 

Solul brun de padure pseudogleizat, provine din degradarea solului datorita apei din 

precipitatii. Are o culoare bruna–cenusie-albicioasa si diferenta fata de solul brun podzolit este 

aceea ca la 40–50 cm adancime, argila formeaza un strat compact, impermeabil, care sapa foarte 
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greu. Solurile brune de padure podzolite sunt denumite si soluri brune luvice sau soluri silvestre 

podzolite. Formarea si evolutia acestor soluri a avut loc sub paduri de Quercus petraea, bine 

inchegate si pastrate.  

Rocile pe care s-au format, in general, sunt sedimentare acide fiind reprezentate prin 

luturi, gresii, conglomerate, materiale argilo-lutoase.  

S-au format pe roci sedimentare acide (luturi, gresii, conglomerate, materiale argilo-

lutoase), roci sarace in calciu, in elemente nutritive si chiar in minerale fero-magneziene. 

 

• Reteaua hidrografica  

Reteaua hidrografica a comunei Godinesti este formata in primul rand de raul Tismana cu 

afluentii lui, Orlea si Sangeris. 

Densitatea hidrografica este diferita, valorile mai mari inregistrandu-se in zona montana 

(0,7-0,8 km/km
2
) datorita precipitatiilor mai abundente si permeabilitatii reduse a rocilor, valori 

ce scad catre 0,5 - 0,6 km/km
2
 in zona subcarpatica si la 0,4 km/km

2
 in zona colinara de piemont.  

Raul Tismana are o suprafata a bazinului hidrografic de 910 km
2 si o lungime de 42 km 

din care peste 1/5 se afla pe teritoriul comunei Godinesti. 

Este de remarcat complexul de lucrari hidroenergetice care au modificat debitele naturale 

ale raului Tismana prin aductiuni subterane din raul Cerna si raul Motru ca si crearea a doua 

acumulari pentru folosinta complexa  din care Tismana aval are si alte folosinte (regularizarea 

debitelor de viituri, alimentarea cu apa a localitatilor, etc.). 

Panza de apa freatica – cu folosinte pentru alimentarea cu apa a gospodariilor individuale 

– se afla la adancimi de 2–8 m, respectiv 2–3 m in zona de lunca si 7–8 m in zona colinara, 

situatie care favorizeaza alimentarea cu apa a localitatilor 

•  Flora si fauna.  

Flora 

Predominant pentru zona deluroasa a comunei avem paduri de gorun, apreciat pentru 

lemnul pretios, garnita rezistenta la seceta, fagul, carpenul si in mica masura stejarul.  

In afara de acestea se mai gasesc – mai rar – teiul cu frunza mare, frasinul, jugastrul, 

ulmul, mesteacanul, ciresul salbatic, marul si parul paduret si salcamul care constituie o 

adevarata plasa de sustinere a solului. 
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Arboretul este constituit din alun, sanger, paducel, porumbar, macesul, murul si socul. In 

padurile comunei primavara si toamna cresc foarte multe specii de ciuperci majoritatea 

comestibile cum ar fi: manatarca, buretii iuti, vacarusi si craite. 

Pornind de la o analiza sumara a plantelor existente pe teritoriul comunei, am reusit sa 

distingem urmatoarele plante din flora locala: Helicrisum bracteatum, Daucus carota, Cornus 

mas, Tripholium arvense, Leucopodium clavatum, Fragaria viridis, Clematis vitalba, Euphorbia 

cuparisias, Viola tricolor, Hedera helix, Ranunculus bulbosus, Tripholium pratense, Salvia 

nemorosa s.a.  

Vegetatia din bazinetele depresionare este formata din ierburi de fanete – in special 

graminee: golovat, obsiga, firuta de padure si de livada, fraga de camp, cimbru, lacramioare, 

piciorul caprei, etc.  

Fauna 

Fauna este reprezentata in zona studiata printr-un numar mare de specii, cuprinzand 

majoritatea grupelor de animale. Padurea conditioneaza in mare masura raspindirea animalelor. 

Fauna destul de diversificata este reprezentata de animalele specifice zonelor deluroase 

cum ar fi: vulpea, viezurele, veverita, iepurele de camp, caprioara,  mistretul și foarte rar cerbul 

carpatin.  

Dintre reptile amintim gusterele si sarpele de casa. 

Pasari permanente – vrabia, pitigoiul, sticletele, ciocarlia, cotofana, mierla neagra si 

ciocanitoarea pestrita – si cele migratoare – cucul, pupaza, randunica, pitpalacul – vin sa 

intregeasca cadrul natural atat de diversificat al comunei.  

Nu lipsesc nici pasarile pradatoare – uliul, cioara griva si soimul – cat si cele de noapte – 

ciuhurezul, cucuveaua si ciovica. 

Pasarile, sunt si ele pe cat de variate ca specii, pe atat de raspandite – alaturi de 

ciocanitoare, mierle, ghionoaie, se gasesc vrabii, pitigoi, cinteze, ciocarlani, pupeze, cuci, 

pitulici, pasari care, de primavara pana toamna tarziu, umplu padurile cu cantecele lor.  

Incepand din aprilie isi fac aparitia berzele si cucii care stau pana in septembrie, dupa 

care se indreapta spre tarile calde, ramanand pe teritoriul comunei numai pasarile care stau 

permanent pe aceste meleaguri. 

In apele curgatoare de pe teritoriul comunei se gaseste o varietate de pesti migratori mai 

ales din speciile de trecere de la apele de munte la cele de campie.  
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Marea varietate biogeografica impune o atentie sporita din partea localnicilor, iar ca o 

masura de sporire a patrimoniului cinegetic am preconiza refacerea patrimoniului forestier, 

starpirea daunatorilor, asigurarea hranei pe timpul iernii, precum si asigurarea linistii padurii. 

Bogatia ornitofaunei se explica prin expunerea sudica in calea curentilor calzi care strabat 

Peninsula Balcanica in parte de sud-vest. Principalele ornitocenoze sunt legate de relieful 

terenului si de vegetatie, prezentand cam aceleasi caracteristici ale fitocenozelor. 

Urmand traseele de migratie, ajung venind dinspre nord, pasari care nu apartin 

populatiilor autohtone si care in marea lor majoritate apartin Ord. Anseriformes si 

Charadriiformes.  

In urma monitorizarii pasarilor in zonele studiate au fost identificate zeci specii de pasari. 

Atragerea numeroaselor specii de pasari, cuibaritoare, migratoare sau sedentare in aceasta zona, 

a fost favorizata de descoperirea unor habitate propice (suprafete mari de apa, stufaris, vegetatie 

arboricola) si a unei hrane abundente. 

In ceea ce priveste cenozele mamaliene, acestea sunt diferentiate in functie de 

succesiunea biotopurilor si de distribuirea lor, Ordinele cele mai importante sunt: Carnivora, 

Artiodactyla, Lagomorpha, Rodentia, Chiroptera, Insectivora. Cele mai raspandite specii sunt 

vulpile, viezurii, iepurii, capriorii, mistretii. 

 

 

• Calitatea mediului 
Romania, inclusiv judetul Gorj si comuna Godinesti, este detinatoarea unui capital natural 

eterogen si mai putin fragmentat si alterat si a unei biodiversitati bogate mai putin erodate decat 

majoritatea tarilor europene. In acest context, capata importanta covarsitoare actiunile post Rio, 

care trebuie sa se incadreze intr-un nou tip de economie, in insertie, cu conservarea capitalului 

natural si a biodiversitatii pentru a putea sustine optimal tranzitia spre modelul de dezvoltare 

durabila. 

Singurele probleme de mediu ce au fost identificate sunt rezultatul taierilor abuzive de 

vegetatie forestiera fenomen care s-a produs dupa revolutia din 1989. 

Afectarea cadrului natural prin practicarea turismului necontrolat si aparitia unor 

depozitari necontrolate de deseuri, vizibile si cu efecte devastatoare pentru toti factorii de mediu: 

aer, apa, sol aspect peisagistic neingrijit in unele zone, datorat unor intarzieri uneori nejustificate 
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ale factorilor responsabili in ecologizarea terenurilor forestiere defrisate (prezenta cioatelor si 

doboraturilor ) si in intarzieri ale reimpaduririlor acestor terenuri. 

 

•  Riscuri naturale 

a). Cutremure 
 

Din punct de vedere al riscurilor seismice, comuna Godinesti poate fi afectata de undele 

telurice de tip transversal (P) si de tip vertical (S) produse de cutremurele de pamant de natura 

tectonica cu epicentrul in Muntii Vrancea. 

In ultimele decenii, cele mai importante evenimente seismice s-au produs la 04.03.1977 ( 

7 grade Richter ), 31.08.1986 ( 5,9 grade Richter ) si 18.11.2004 ( 5,3 grade Richter ) care au fost 

resimtite la locuitori de la casa de pe intreg teritoriul comunei Godinesti dar nu au fost 

inregistrate victime sau pagube materiale majore. 

b).  Fenomeme meteorologice periculoase 
 

Accidental pot fi ploi abundente care sa produca inundatii in zonele de scurgere spre vaile 

paraielor. 

In anul 1999, in urma precipitatiilor abundente sau torentiale, s-au inregistrat pagube de 

pe urma torentilor formati pe pantele dealurilor.   

Acestia au distrus culturi agricole, gospodariile populatiei fiind afectate in mai mica 

masura. ( Ratez, Godinesti ). 

c). Alunecari de teren 
 

Nu exista zone cu risc de periculozitate foarte mare, chiar daca intalnim zone cu 

declivitati mari nu au existat alunecari de teren deosebite. 

In urma ploilor din anul 1999 au fost alunecari de teren, ( Godinesti, Ratez, Chiliu ) dar 

nu pe zone extinse.  

Astfel, amplasam riscurile naturale ale comunei Godinesti in zona de risc moderat.   

d). Incendii de padure 

Suprafata totala a fondului forestier din comuna Godinesti este de 1795 ha, compozitia 

padurilor este alcatuita din diverse esente moi si diverse esente tari. 

Zonele impadurite reprezinta zone cu risc de producere a incendiilor, din urmatoarele 

motive: 
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- densitate ridicata de material combustibil solid (arbori, arbusti); 

- posibilitatea ridicata de izbucnire a incendiilor datorita activitatii umane inregistrata in 

aceste zone; 

- acces dificil al fortelor si mijloacelor destinate interventiei datorita terenului accidentat. 

 

ART. 2 Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai 

resurse proprii (terenuri arabile, pasuni, paduri, produse animaliere si vegetale, piatra 

pentru constructii si produse de balastiera). 

Resursele naturale reprezinta totalitatea zacamintelor de minerale si de minereuri, a 

terenurilor cultivabile, a padurilor si apelor de care dispune un teritoriu. 

Resursele naturale sunt substante care apar in mod natural dar care sunt considerate 

valoroase in forma lor relativ nemodificata. Resursele naturale sunt considerate capital natural ce 

poate fi convertit in materii prime pentru procesele capitalului infrastructural.  

Resursele naturale sunt clasificate in: resurse regenerabile si resurse neregenerabile. 

Resursele pot, de asemenea, sa fie clasificate pe baza originii lor ca fiind: resurse biotice, 

derivate din animale si plante, si resurse abiotice, derivate din pamant, aer, apa. 

Resursele regenerabile sunt resursele vii pe care le intalnim si pe teritoriul comunei 

Dobrun. Intre acestea se numara suprafete de paduri, culturi sau vietatile din ape.  

Aceste resurse pot fi refacute daca nu sunt supravalorificate. Totodata acestea pot fi 

folosite pe termen nelimitat daca sunt folosite rational. Odata ce resursele regenerabile sunt 

consumate la o rata care depaseste rata lor naturala de refacere, ele se vor diminua si in cele din 

urma se vor epuiza. Rata care poate fi sustinuta de o resursa regenerabila este determinata de rata 

de refacere si de marimea disponibilului acelei resurse.  

Resursele naturale regenerabile ce nu sunt vii, prezente, de asemenea pe teritoriul 

comunei Dobrun, includ solul, apa, radiatia solara. 

Comuna dispune de resurse naturale specifice. Fondul funciar agricol (terenuri arabile, 

pasuni, paduri, produse animaliere si vegetale) constituie principala sursa naturala a regiunii, 

care poate constitui in viitor functia dominanta in profilul economico-social, prin dezoltarea 

agriculturii cu cele doua ramuri principale: cultura vegetala si cresterea animalelor.  

Comuna nu beneficiaza de rezerve naturale ce pot fi exploatate cum ar fi: izvoare 

termale, carbune, petrol etc. 
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1. Arii naturale protejate 

In afara de teritoriul administrativ compact, care include cele 7 sate, comuna mai are in 

proprietate o suprafata de cca. 323 ha, cu statut de teren extravilan, situata in zona muntii Vilcan 

- golul muntelui Groapele și 99 ha  - golul  muntelui Bou, teren cu fanete si partial padure. 

Aceasta suprafata se gaseste inclusa in Nordul Gorjului de Vest. 

Aria naturala protejata face parte din Reteaua Comunitara Natura 2000- cod Ro SCI 0129 

Nordul Gorjului de Vest. 

Suprafata amintita se gaseste in zona subalpina si este acoperita partial cu pasuni si partial 

cu padure. 

Conceptia Uniunii Europene si obligatiile legale ale statelor membre care deriva din 

aceasta, in domeniul protejarii naturii, sunt incluse in Directivele Consiliului 79/409CEE privind 

Conservarea pasarilor salbatice (numita pe scurt Directiva "Pasari") si 92/43/CEE privind 

conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatice (numita pe scurt 

Directiva "Habitate").  

Conservarea biodiversitatii in aceste zone va necesita, de fapt, mentinerea si promovarea 

unor activitati umane.  

Astfel, in aceste zone pot continua toate activitatile daca acestea sunt realizate intr-un 

mod durabil si nu afecteaza speciile si habitatele de interes comunitar. 

Reteaua Ecologica Europeana Natura 2000 este o retea de arii naturale protejate formata 

din arii speciale de conservare (SAC) constituite conform Directivei Habitate si arii de protectie 

speciala avifaunistica (SPA) constituite conform Directivei Pasari. 

Scopul Retelei Ecologice Europene Natura 2000 este sa opreasca declinul biodiversitatii 

prin conservarea pe termen lung a celor mai valoroase si periclitate specii si habitate de interes 

european. 

Existenta unui astfel de sit Natura 2000 pe teritoriul unei localitati este un motiv de 

mandrie locala in primul rand, care poate aduce si beneficii economice prin dezvoltarea 

turismului ecologic in zona. Agroturismul bazat pe traditie si produse ecologice, poate duce la 

crearea unui brand pentru o localitate. 
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Comunitatea locala poate sa creeze multiple parghii economice, astfel incat fiecare 

familie angrenata sa faca parte dintr-un mecanism turistic bine pus la punct, promovat la nivel 

national si international, bazat pe servicii, traditie si cadrul natural al zonei respective. 

 

Art. 3– Denumirea localităţii de reşedinţă este GODINEȘTI. 

 Atestare documentara: În anul 1968 ,in urma reorganizarii administrativteritoriale, comunele 

GODINEȘTI 

 Reperele istorice. 

 Exista dovezi ale asezarilor umane pe aceste teritorii inca din cele mai vechi timpuri.  

Ca atestare documentara satele comunei Godinesti, sunt relativ vechi, in comparatie cu 

celelalte localitati din judet. 

Astfel despre satele comunei, avem marturia istoricului gorjean Alexandru Stefulescu, 

care in lucrarea Gorjul istoric si pitoresc, din anul 1904, ne face o descriere sumara a acestora. 

Arjocii - catun cu 285 locuitori, unde se face confluenta Orlei cu Tismana. Pe o biserica 

de lemn din 1779 exista o inscriptie in chirilica. 

Dupa confluenta Orlei cu Tismana ajungem in Calcesti cu 730 locuitori, la 27 km spre N-

V de capitala judetului. Alexandru Voda Bogdan prin hrisovul sau din 2 februarie 1592 (7100) 

Bucuresti, confirma lui Mitrea mai multe cumparaturi in Calcesti.  

In timpul lui Radu Serban Voda (1602-11) Parvul din Stejeri a cumparat un razor de vie 

in dealul Calcestilor de la Zaharia din Boboiesti. 

Spre rasarit pe malul Tismanei se afla Paraul (de Pripor) cu 1151 locuitori. In hrisovul 

lui Mateiu din 1 iunie 1638 (7146) Sadova, relativ La confirmarea stapanirei jup. Ancai din 

Farcasesti peste mai multe mosii se mentioneaza Paraul. Godinestii este amintit intr-un hrisov 

din 15 iunie 1493 (7001) cand Vlad Voda Calugarul   da Balanestii si Budienii lui Hranitul 

Spatar, sotiei sale Maria si fiilor lor ... pentru ca le-a luat fratele Domniei Mele Radu Voevod ... 

Pocruia si Godinestii de la socrul Hranitilor.  

Un alt document, de aceasta data mai vechi, 1483 (6991), aminteste de localitatea 

Godinesti care intra in stapanirea manastirii Tismana la porunca lui Vlad Voda Calugarul. 
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O alta lucrare care face un scurt periplu prin istoricul satelor comunei, este Istoria 

Gorjului a lui Vasile Carabis - 1995 - EDITIS - unde avem mentionate satul Ratezu amintit 

intr-un document de la 25 octombrie 1593, cand Mihai Viteazul intareste lui Nicula din Glogova 

stapanire peste un iaz cumparat in hotarul Ratezu cu 1600 de aspri. 

La 8 ianuarie 1536-1540, Radu Paisie Voievod intareste manastirii Tismana satele Parau, 

Topesti, Pocruia si Podeni, scutindu-le de toate slujbele si Dajdile. 

In ultimii ani teritoriul administrativ al comunei Godinesti nu a cunoscut transformari 

majore. Semnificativa este impartirea teritoriala din 1968, cand au fost create judetele si celelalte 

unitati teritoriale. Tot cu aceasta ocazie s-au stabilit si perimetrele satelor si ale comunelor. In 

timp vetrele de sat au suferit transformari - restrangeri - indeosebi inainte de 1989, la care 

ulterior s-a renuntat, astfel ca la ora actuala politica de sistematizare a fost directionata spre un 

liberalism care in foarte multe situatii a fost daunator. 

Dupa 1990 perimetrul construibil a fost extins ca urmare a solicitarilor administratiei 

locale fara a se utiliza baza topografica realizata in 1987 (ultima). 

Teritoriul administrativ al comunei Godinesti are o buna accesibilitate atat din centrul 

judetului (municipiul Tg-Jiu) de care se afla la 35 km cat si de la centrele cu pondere economica 

din judet de a caror activitate economica este direct legata prin forta de munca ce penetreaza spre 

aceste zone. 

De asemenea are o buna accesibilitate dinspre judetul Mehedinti respectiv orasul Baia de 

Arama (15 km) si municipiul Dr. Turnu - Severin.  

Principalele cai de acces in comuna:  

2. DJ 672 – Ciuperceni-Godinesti-Tismana, lungimea pe teritoriul comunei este de 

11,7 km acest drum face legatura intre DN 67 Targu-Jiu - Drobeta Tr. Severin si DN 67 D 

Targu-Jiu - Baia de Arama; 

3. DC 120 – Valceaua (de Calnic) – Paraul de Vales lungimea drumului pe teritoriul 

administrative este de 1,4 km; 

4. DC 121 – Calcesti – Parau de Vale, drum modernizat, cu o lungime de 2,9 km; 

 -  DC122 - Calcesti-Racoti-Celei, modernizat cu o lungime pe teritoriul administrativ de 

1,1 km; 
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  -  DC 115 Camuiesti ( de Glogova ) –Ratezu - Chiliu, drum balastat cu o lungime pe 

teritoriul administrativ de 3,3 km; 

Comuna Godinesti se afla pozitionata in apropiere de orase importante, ceea ce ii sporeste 

potentialul.   

1. Targu-Jiu -  resedinta judetului Gorj – DJ 672 – DN 67;  

2. Baia de Arama - MH – 75 km – DN 67D; 

3. Tismana – 7 km – DN 67D; 

4. Motru – 40 km – DN 67; 

 

Din centrul comunei se parcurg urmatoarele distante pana la cele mai importante cai de 

acces:  

1. Gara – Tg Jiu – 35 km; 

2. DN  – DN 67  - 15 km, DN 67D – 3 km; 

3. Cale ferata industriala – Tg Jiu – 35 km; 

4. Autostrada – A1; 

5. Aeroport – Craiova; 

6. Port – Drobeta Turnu Severin – 73 km; 

7. Benzinarie – Tismana – 4 km. 

 Populaţia comunei GODINEȘTI este de cetăţenie şi naţionalitate română, astfel încât nu 

se pune problema aplicării art.39, alin.7 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală republicata.  

Art.4 – Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală şi care 

conduc comuna sunt Consiliul local al comunei GODINEȘTI ca autoritate deliberativă şi 

primarul ca autoritate executivă. Atât Consiliul local cât şi primarul se aleg în condiţiile 

prevăzute de lege. Consiliul local al comunei GODINEȘTI este compus din 11 consilieri locali 

aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, stabilite de Legea privind alegerile 

locale. Consiliul Local GODINEȘTI a fost constituit prin H.C.L. nr.3/23.06.2016. Structura 

politica a Consiliului Local GODINEȘTI este urmatoarea: -P.S.D. – 7 consilieri,  -P.N.L.-1 

consilier, U.N.P.R.- 1, Asociația Partida Romilor ,,Pro Europa”- 1 și un independent.  Atribuţiile 

specifice ale Consiliului local şi ale primarului sunt prevăzute în cuprisul Legii nr.215/2001 

privind administraţia publică locală şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului 
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local. Primarul, viceprimarul, secretarul impreuna cu aparatul de specialitate al primarului 

constituie, potrivit legii, o structura functionala cu activitate permanenta (Primaria comunei) care 

aduce la indeplinire hotararile Consiliului local, dispozitiile primarului, solutionand probleme 

curente ale colectivitatii. Sediul acesteia se afla pe raza satului GODINEȘTI, avand o pozitie 

centrala fata de celalalte sate componente. Primaria comunei GODINEȘTI are Organigrama si 

Statul de functii aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 27 din 22.05.2017. 

 Art.5 – Comuna GODINEȘTI a aderat la Asociaţia Comunelor din România prin H.C.L. 

nr.17/31.05.2005. 

 Art.6 – În unitatea administrativ teritorială GODINEȘTI, funcţionează următoarele 

instituţii social-culturale:  

• Cabinetul medical individual Dr. Avram Nelida; • Farmacia privată; • Dispensat 

veterinar , privat; 

 • Şcoala gimnazială GODINEȘTI având în componență Grădinița   cu program normal 

Godinești, grădinița cu program normal Pîrău de Pripor, școala primară Godinești și Școala 

primară Pîrîu de Pripor; • Căminul cultural GODINEȘTI, jud. Gorj; • Biblioteca comunala și 

biblionet; 

 

 • Postul de Politie;  

• Toate satele componente beneficiază de biserică proprie cu precizarea că satul reședință 

are două fiind de religie crestin ortodoxa. Pe langa acestia o comunitate restransa dintre locuitori 

sunt de religie adventista de ziua a saptea,penticostala. Comunitatea ortodoxa este reprezentata 

de cele cici parohii si opt biserici care functioneaza in cele tșapte sate componente. 

 Obiceiuri : In preajma sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, exista obiceiul organizarii 

unor manifestari folclorice cu caracter laic si religios cum ar fi pițărâii, colindele, plugusorul si 

alte uraturi. De exemplu: -in dimineata Ajunului Craciunului (24 dec) se impart pițărăii copii 

mergănd din casă în casă; -in seara Ajunului Craciunului tinerii colinda pe la casele gospodarilor  

cu “Steaua”. -in dimineata Ajunului Anului nou copiii merg cu “Plugusorul”, iar seara(31 
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decembrie) exista obiceiul ca o parte din locuitori sa mearga pe la rude si prieteni cu uratul de 

Anul Nou ; -in zilele de sarbatoare dintre Craciun si Anul Nou se obisnuieste ca tinerii sa se 

organizeze si sa umble cu “Capra”.  

 Art.7 – Comuna GODINEȘTI dispune de căi de comunicaţii terestre şi telecomunicaţii. 

D.J. 672 traverseaza comuna GODINEȘTI prin patru sate: GODINEȘTI, ARJOCI, CÎLCEȘTI  și 

PÎRÎU DE PRIPOR. Toate satele sunt racordate la rețeaua de distribuție a apei potabile și 

beneficiază de servicii de salubrizare iar în proporție de 90% locuitorii comunei  poat să se  

racordeze la gaze. 

Art.8 – Activităţile economice specifice care se desfăşoară în comuna GODINEȘTI sunt: 

• Agricultura, în special cultivarea cerealelor; • Creşterea animalelor; • Comercializarea 

mărfurilor alimentare şi nealimentare prin Societăţi comerciale private şi persoane fizice 

autorizate; •  

Art.9 – Serviciile publice existente în comuna GODINEȘTI care-şi desfăşoară activitatea 

pe raza administrativă a comunei sunt: • Serviciul de alimentare cu apă, serviciul de salubrizare, 

serviciul de poştă , radio, T.V., cablu,internet , care deservesc toate satele componente ale 

comunei. 

 Art.10 – În conformitate cu prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional-Sectiunea a –IV-a”Reteaua de localitati”-, satul GODINEȘTI a 

fost încadrat în rangul IV, fiind sat reşedinţă de comună iar satele ARJOCI, CÎLCEȘTI, RĂTEZ, 

CHILIU PÎRÎU DE PRIPOR și PÎRÎU DE VALE  –localitati de rangul V.  

Art.11 – Cuplurilor care au implinit 50 ani de convețuire neîntreruptă  și care au 

înregistrată căsătoria în comuna GODINEȘTI li se acorda „Diploma de Fidelitate” și un premiu 

stabilit anual de către consiliul local, cu conditia ca ambii soti sa fie in viata la data implinirii 

celor 50 ani. Decernarea  are loc  în cadrul festivităţilor organizate cu ocazia organizării 

Festivalului Tineretului; • Elevilor premiați la olimpiadele naționale și internaționale precum și 

sportivilor  medaliați la concursuri nationale sau internationale li se va li se acorda „Diploma de 

merit” și un premiu în bani stabilit de către consiliul local.  
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Art.12 – Pentru acordarea titlului de „cetăţean de onoare” unor persoane fizice române 

sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural-sportiv sau altor 

persoane importante, se stabilesc următoarele criterii: • Este autor al unor lucrări ştiinţifice, 

literare, istorice, muzicale, artă, cultură, etc.; • A fost apreciat pentru activitatea ştiinţifică, 

culturală, profesională, publicistică, cu decoraţii, medalii, titluri, diplome pe plan naţional şi 

internaţional; • A organizat şi condus formaţii artistice, teatru, muzică, care s-au remarcat la nivel 

naţional sau în afara ţării; • Este autor sau solist de operă, operetă, muzică uşoară, populară, cu 

merite deosebite, fiind cunoscut ca atare pe plan naţional şi internaţional; • Este deţinător al 

titlului de doctor în ştiinţe, doctor docent, conferenţiar sau profesor universitar; • A avut 

iniţiativa şi şi-a adus contribuţia direct la construirea unor obiective industriale, comerciale, 

culturale, etc.; • A desfăşurat o activitate îndelungată obţinând rezultate deosebite, în conducerea 

unor unităţi economico-sociale, fiind recunoscut ca atare pe plan local, judeţean sau naţional; • A 

obținut medali sportive la nivel national și international;  • Prin întreaga sa activitate, prin 

comportament şi prin rezultatele muncii sale a contribuit la afirmarea principiilor democraţiei, 

respectarea drepturilor omului, la afirmarea valorilor culturii naţionale şi universale, a adus 

cinste numelui de „român”; • A acţionat pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, 

catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, salvând vieţi omeneşti de la pieire sau 

bunuri din domeniul public de interes local, judeţean sau naţional; Calitatea de „cetăţean de 

onoare” se pierde sau poate fi retrasă, în condiţiile în care persoana respectivă a comis fapte cu 

caracter penal de natură să atragă aplicarea unor pedepse prevăzute de Codul penal sau fapte de 

natură să-i ştirbească prestigiul moral, intelectual sau profesional de care s-a bucurat şi care a 

fost avut în vedere la acordarea titlului.  

Art.13.-Anual se organizează în perioada 01 – 02 august Bîlciul  de animale care este 

cunoscut la nivel national, avînd o tradiție de peste 100 de ani. 

 Art.14 – Cetăţenii comunei au dreptul de a participa prin modalităţile prevăzute de lege, 

la viaţa politică, economică, socială şi cultural-sportivă a unităţii administrativ –teritoriale. 

 Art.15 – Cetăţenii sunt consultaţi, prin referendum, cu privire la problemele de interes 

deosebit, potrivit legii. Consultarea cetăţenilor se poate face şi prin adunări populare organizate 

pe sate.  
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Art.16 – Convocarea şi organizarea adunărilor populare se face de către primar sau la 

iniţiativa a 1/3 din numărul consilierilor în funcţie. Convocarea se face prin aducere la cunoştinţă 

publică a scopului, a datei şi a locului unde urmează să se ţină adunarea.  

Art.17 – Adunarea populară este valabil constituită în prezenţa majorităţii 

reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi. Propunerile se 

consemnează într-un proces-verbal care se înaintează primarului. 

 Art.18 – Primarul are obligaţia de a aviza propunerile şi de a le înainta Consiliului local, 

la prima şedinţă, pentru a hotărî. Soluţia adoptată se aduce la cunoştinţă publicului, prin grija 

secretarului. 

 Art.19 – Patrimoniul public şi privat al comunei GODINEȘTI este alcătuit din bunurile 

mobile şi imobile aflate în proprietatea publică sau privată a comunei. Domeniul public al 

comunei a fost atestat prin H.G. nr. 973/2002, anexa nr. 37 cu modificările și completările 

ulterioare. Inventarul bunurilor domeniului public si privat al comunei GODINEȘTI este cel 

inscris in anexele 1 si 2 la prezentul Statut, anexe care se actulizeaza anual. Creşterea sau 

diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz în parte, în note explicative 

anexate la inventar.  

Art.20 – Bunurile aflate în proprietatea publică sau privată a localităţii, pot fi date în 

administrarea instituţiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate sau pot fi atribuite în 

folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară 

activităţi de binefacere sau utilitate publică ori serviciilor publice, numai cu respectarea 

prevederilor O.U.G. nr.54/2006 privind regimul concesiunilor cu modificarile si cmpletarile 

ulterioare şi ale Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicata. 

Achizitionarea unor bunuri se va face tinandu-se cont de urmatoarele criterii: necesitatea si 

oportunitatea achizitiei,bunul sa fie inscris in planul de achizitii ,sa existe sursele de finantare si 

sa se faca cu respectarea legislatiei in vigoare . Vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat 

se face prin licitaţie publică cu aprobarea consiliului local şi respectarea legislaţiei în vigoare. 

 Art.21 – În scopul realizării şi exploatării unor lucrări de interes comun, consiliul local 

hotărăşte asocierea cu alte consilii locale şi agenţi economici din ţară. De asemenea, consiliul 

local poate hotărî cu privire la înfrăţirea cu alte unităţi administrativ-teritoriale similare din alte 
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ţări, precum şi cu privire la asocierea cu agenţi economici din străinătate, în conformitate cu 

prevederile art.36 alin.7 lit.b si c din Legea nr.215/2001 republicata.  

Art.22 – Atribuirea şi schimbarea denumirilor unor instituţii publice de interes local, a 

străzilor şi altor obiective locale, se face în conformitate cu prevederile OUG nr.63/2002 cu 

modificarile si completarile ulterioare, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri.  

 

Art.23 – Însemnele specifice comunei GODINEȘTI vor fi stabilite de o comisie stabilită 

prin Dispoziţia primarului cu respectarea prevederilor H.G. nr.25/16.01. 2003 iar modalităţile de 

utilizare ale acestora vor fi stabilite de către consiliul local odată cu stabilirea variantei finale a 

stemei comunei.  

Art.24- In vederea promovarii intereselor comunei,primarul si secretarul comunei sunt 

reprezentantii autoritatii publice locale in Asociatii,Federatii,Fundatii,sens in care se pot inscrie 

in aceste organisme,cheltuielile privind inscrierea si cotizatia fiind suportate din bugetul local. 

Art.25.-Zilele  comunei GODINEȘTI se sărbătoresc în al treilea weekend din luna iunie, când se 

organizează Festivalul Tineretului. 

Art.26 –Publicitatea prezentului Statut se va face prin grija secretarului comunei 

GODINEȘTI,judetul Gorj.  

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                          CONTRASEMNEAZĂ,  

 

 

 

 

 

 


