ANEXA LA HCL NR. 11 din 08.03.2022
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COMUNA CIOMĂGEŞTI

1

Capitolul I Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale
Articolul 1
(1) Comuna Ciomăgești 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 Ciomăgești are sediul social în satul Răduțești, precum și codul de
înregistrare fiscală 4122094.
(3) Însemnele specifice ale Comunei Ciomăgești sunt:
a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2008, al cărei model este prevăzut
în anexa nr. 1 la prezentul statut.
Articolul 2
(1) Comuna Ciomăgești are reședința în satul Răduțești.
(2) Comuna Ciomăgești se delimitează din punct de vedere teritorial:
-în partea de Nord cu teritoriul Comunei Cuca, județul Argeș;
-în partea de Sud-Vest cu teritoriul Comunei Sâmburești, județul Olt;
-în partea de Est cu teritoriul Comunei Topana, județul Olt;
-în partea de Vest cu teritoriul Comunei Dănicei, județul Vâlcea.
(3) Comuna Ciomăgești are în componență un număr de 9 localități rurale: Beculești,
Bratia, Ciomăgești, Cungrea, Dogari, Fedeleșoiu, Giuclani, Păunești și Răduțești.
(4) Comuna Ciomăgești, potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național, are
rangul IV.
(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și
extravilanului, sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut.
Articolul 3
(1) Comuna Ciomăgești dispune de o rețea hidrografică formată din râuri și ape
subterane.
(2) Pe teritoriul Comunei Ciomăgești se regăsesc o floră și faună diverse.
(3) Comuna Ciomăgești dispune de o diversitate de soluri.
(4) Denumirea râurilor, a faunei și florei de pe raza teritorială a Comunei Ciomăgești se
regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut.
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Articolul 4
(1) Comuna Ciomăgești s-a înființat în anul 1950.
(2) Prima atestare documentară a satelor din Comuna Ciomăgești a fost în secolul al
XVI-lea.
(3) Evoluția istorică a Comunei Ciomăgești se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul
statut.
Articolul 5
(1) Populația Comunei Ciomăgești numără 1172 locuitori.
(2) Componența și structura populației Comunei Ciomăgești, se regăsește în anexa nr.
5 la 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 al Comunei Ciomăgești, reprezintă autoritate deliberativă de la
nivelul Comunei Ciomăgești. Consiliul Local al Comunei Ciomăgești este format din 9
membri;
b) Primarul Comunei Ciomăgești, Diaconu Dumitru, ca autoritate executivă;
c) La nivelul Comunei Ciomăgești, nu exista ales un viceprimar.
(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea:
● 5 consilieri din partea Partidului Național Liberal;
● 3 consilieri din partea Partidului Social Democrat;
● 1 consilier din partea Partidului PRO România.
(3) Consiliul Local al Comunei Ciomăgești s-a constatat prin Ordinul prefectului
județului Argeș nr. 499/29.10.2020.
(4) Componența nominală, perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, precum
și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1996, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a
la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut.
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 Ciomăgești.
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(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de
fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna
Ciomăgești.
(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 al/a
Comunei Ciomăgești se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut.

Capitolul III Căi de comunicații
Articolul 8
(1) Raza teritorială a Comunei Ciomăgești este tranzitată de următoarea rețea de
transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și
completările ulterioare:
a) rețeaua rutieră.
(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 județean și drumuri de interes comunal,
astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8 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 Ciomăgești, potrivit Legii educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități
de învățământ de stat preuniversitar.
(2) Pe raza teritorială a Comunei Ciomăgești își desfășoară activitatea o unitate de
învățământ de stat preuniversitar.
(4) Unitatea de învățământ prevăzută la alin. (1), este prezentată în anexa nr. 9 la
prezentul statut.
(5) Comuna Ciomăgești susține unitățile de învățământ, potrivit prevederilor Legii nr.
1/2011.
Articolul 10
(1) Pe raza teritorială a Comunei Ciomăgești își desfășoară activitatea instituții de
cultură.
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(2) Pe raza teritorială a Comunei Ciomăgești se organizează manifestări culturale.
(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură și denumirea manifestărilor culturale se
regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut.
(4) Comuna Ciomăgești participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele
locale, din venituri proprii și din fonduri externe nerambursabile.
Articolul 11
(1) Pe raza teritorială a Comunei Ciomăgești se asigură următoarea formă de asistență
medicală:
a) asistență medicală profilactică și curativă.
(2) Comuna Ciomăgești poate participa la finanțarea activităților de asistență de sănătate
publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și
nerambursabile, contracte cu terții, potrivit legii.
(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin:
a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie.
(4) 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 Ciomăgești nu se asigură momentan servicii sociale
definite potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Articolul 13
(1) Pe raza teritorială a Comunei Ciomăgești nu își desfășoară activitatea instituții de
presă în domeniul presei scrise, media on-line sau media audiovizual.
Articolul 14
(1) Pe raza teritorială a Comunei Ciomăgești nu își desfășoară activitatea cluburi ale
copiilor, cluburi sportiv-școlare ori cluburi studențești, cluburi/asociații sportive.

Capitolul V Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale
Articolul 15
Principalele funcțiuni economice sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut.
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Capitolul VI Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale
Articolul 16
(1) Patrimoniul Comunei Ciomăgești este compus din bunurile mobile și imobile care
aparțin domeniului public și domeniului privat al Comunei Ciomăgești, precum și din
totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial.
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Ciomăgești este în curs de
actualizare și va fi atașat ca anexă la prezentul statut, după aprobarea lui prin Hotărâre
a 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.
(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Ciomăgești se actualizează ori
de câte ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a
Comunei Ciomăgești, în secțiunea dedicată acestui statut.

Capitolul VII Serviciile publice existente
Articolul 17
Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul Comunei Ciomăgești sunt:
a) serviciul public de salubrizare, furnizat de Salubris SA.
Articolul 18
Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a Comunei Ciomăgești
sunt furnizate de CEZ România.
Articolul 19
Nu există momentan alimentare cu gaze naturale pe raza teritorială a Comunei
Ciomăgești.
Articolul 20
Administrarea domeniului public al Comunei Ciomăgești este asigurată de Primăria
Comunei Ciomăgești.
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Capitolul VIII Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de
obiective de interes public local
Articolul 21
(1) Comuna Ciomăgești, 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 consiliilor locale, 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, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se
face prin hotărâre a consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu
administrativ sunt amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea 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 Ciomăgești poate realiza 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 Ciomăgești acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu
caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în
strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale.
(3) Comuna Ciomăgești poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în
baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
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alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările
ulterioare.
Articolul 23
(1) Pe teritoriul Comunei Ciomăgești își desfășoară activitatea 3 partide politice
înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în Comuna Ciomăgești se
găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut.
Articolul 24
(1) Pe teritoriul Comunei Ciomăgești nu își desfășoară activitatea organizații sindicale
sau asociații profesionale.
Articolul 25
(1) În Comuna Ciomăgești își desfășoară activitatea cultul religios creștin ortodox.
(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultului religios prevăzut la alin. (1) se
regăsește în anexa nr. 11 la prezentul statut.

Capitolul X Participare publică
Articolul 26
Populația din Comuna Ciomăgești este consultată și participă la dezbaterea problemelor
de interes local astfel:
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;
e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de
organizare și funcționare al consiliului.
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.
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Capitolul XI Cooperare sau asociere
Articolul 28
Comuna Ciomăgești se asociază și cooperează 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 Ciomăgești aderă la asociații naționale și internaționale ale autorităților
administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(2) Lista cu denumirea cooperărilor și asocierilor încheiate de Comuna Ciomăgești se
regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.

Capitolul XII Dispoziții tranzitorii și finale
Articolul 30
Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 11 din 08.03.2022 .
Articolul 31
Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei Ciomăgești sau a
anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative.
Articolul 32
Anexa dedicată inventarului bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Ciomăgești, se
actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică.
Articolul 33
Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 32 se actualizează,
în funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale
acestora, cel puțin o dată pe an.
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Anexa nr. 1
la statut

Modelul stemei Comunei Ciomăgești

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
Descrierea stemei:
Stema Comunei Ciomăgeşti, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile
rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În câmp de argint se află cinci prune dispuse 2:1:2.
În câmp roşu se află cinci albine de aur dispuse 2:1:2.
În câmp albastru se află o bovină de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate:
Prunele, albinele şi bovina semnifică ocupaţiile de bază ale locuitorilor din zonă, şi
anume pomicultura, apicultura şi creşterea animalelor.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
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Anexa nr. 2
la statut

Prezentarea grafică și descriptivă a Comunei
Ciomăgești

Comuna Ciomăgești se găsește la intersecția paralelei de 44° și 51' latitudine
nordică și meridianul de 24° și 28' longitudine estică, punctul de întretăiere a celor două
coordonate aflându-se în centrul satului Răduțești, reședința de comună.
În cadrul granițelor țării această așezare este situată în jumătatea de sud a
României, iar longitudinal la mijlocul ei, fapt care face sa aibă o poziție vest – nord –
vest și o distanță de cca. 165 km pe șosea față de București.
Localitatea Ciomăgești este situată la 60 km de municipiul reședință de județ –
Pitești, cel mai apropiat oraș aflându-se la o distanță de 25 km – Orașul Drăgășani,
județul Olt.

Situată din punct de vedere fizico-geografic în marea unitate a Piemontului
Getic, subunitatea Platformei Cotmeana, Comuna Ciomăgești este străbătută de la nord
la sud de Râul Cungrea, adevărata axă de simetrie pentru întregul teritoriu al așezării.
Altitudinea relativă a reliefului este de aproximativ 280-410 m.
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Relieful este reprezentat de 7 dealuri și două văi, un număr de 3 sate fiind situate
pe dealuri, iar celelalte 6 sate fiind situate pe Valea Cungrea și Valea Bratia.
În prezent, suprafața totală a Comunei Ciomăgești este de 3.768 ha, dintre care
suprafața intravilană: 90 ha și extravilană: 3.678 ha.
Repartizarea pe principalele categorii de folosință este următoarea:
a) Terenuri agricole → 1.302 ha din care: arabil – 745 ha; vii – 1 ha, livezi – 160 ha;
pășuni și fânețe – 396 ha (din care 202 ha proprietate privată);
b) Păduri și alte terenuri forestiere – 2.170 ha;
c) Terenuri ocupate de construcții – 78 ha;
d) Căi de comunicații – 86 ha;
e) Terenuri degradate – 90 ha;
f) Terenuri cu ape și stuf – 42 ha.
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Anexa nr. 3
la statut

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

Hidrografia Comunei Ciomăgești este reprezentată în principal, de Râul
Cungrea, care străbate comuna de la nord la sud.
Râul Cungrea izvorăște din Comuna Cuca – județul Argeș, străbate Comuna
Sâmburești – județul Olt, vărsându-se apoi în Râul Olt – județul Vâlcea.
Afluenții mai mari ai Râului Cungrea sunt: Bratia, Balomiru, Barza, Paru,
Fataciune, Matei, Dostina.
Datorită eroziunii puternice a versanților, turbiditatea apei este mare.
În partea de sud a Comunei Ciomăgești se găsesc resurse de apă potabilă freatică
și de adâncime.
Nu există lucrări de irigații sau lucrări hidrotehnice de genul lacurilor de
acumulare.
Localnicii pe aceste văi își sapă puțuri de aproximativ 5-6 m adâncime.

II.

Flora Comunei Ciomăgești este predominată de vegetația caracteristică
dealurilor din Piemontul Getic.
În Comuna Ciomăgești se găsesc păduri amestecate de fag și stejar, fiind zona
de pădure a Câmpiei Române.
În pădurile Comunei Ciomăgești se află numeroase specii de arbori caracteristici
fâșiei gorunetelor: gorunul, cerul, fagul, frasinul, carpenul, stejarul, ulmul, teiul
pădureț, salcâmul, scorușul, mărul pădureț, părul pădureț și sălbatic, cireșul
amar, cireșul sălbatic, cireșul pădureț, măceșul, anumite specii de conifere și
altele.
Dintre arbuști amintim: alunul, sângerul, socul, porumbarul, rugul, jugastrul,
păducelul, murul, rugul de mure, cătina și altele.
Stratul ierbos este variat și cuprinde specii cunoscute de geofite și hemicriptofite
vernale etc. Se remarcă, în special, varietăți de ciuperci comestibile și
necomestibile (unele fiind otrăvitoare) care cresc în pădurile din această comună.
În toate timpurile ciupercile comestibile au fost adunate și folosite ca alimente
de către populația comunei.
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Flora din aria comunei este bogată în plante medicinale care sunt, prin tradiție,
foarte apreciate și utilizate de către cetățeni.
III.

Fauna Comunei Ciomăgești
În pădurile din perimetrul comunei pot fi întâlnite exemplare obișnuite ale faunei
din țara noastră, unele de interes cinegetic. Dintre acestea notăm: carnivore din
familia Canide – lupul, vulpea; carnivore din familia mustelide – viezurele sau
bursucul, jderul, dihorul comun, nevăstuica; erbivore – căprioara sau căpriorul;
erbivore din familia Suidae (nerumegătoare) – mistrețul; rozătoare din familia
Leporide – iepurele, diferiți șoareci și șobolani (muride și microtide).
Nu lipsesc animalele insectivore ca: ariciul, cârtița, chițcanii.
În zonă mai trăiesc: diferite broaște, inclusiv broasca roșie de pădure, reptile
(șerpi, șopârle, gușteri), râme, păianjeni, gasteropode și altele.
Numeroase păsări, unele cântătoare, se găsesc în pădurile, grădinile, curțile din
zona comunei, așa cum sunt: cucul, pupăza, grangurul, graurul, mierla,
privighetoarea, ciocârlia, guguștiucul, turturica, etc. Notăm și prezența altor
păsări: rândunica, vrabia, gaița, ciocănitoarea pestrița, pițigoiul, ciocârlanul,
codobatura.
În zilele călduroase de primăvară și de vară, fluturii multicolori sunt văzuți în
atmosferă sau pe plante.
Există o strânsă legătură între zone de vegetație și repartiția teritorială a faunei.

IV.

Învelișul de sol al Comunei Ciomăgești
Sub aspect petrografic, rocile care formează Comuna Ciomăgești sunt de natură
sedimentară, așezate în strate rezultate din depunerile succesive de materiale.
Principalele roci sunt: bolovănișul, pietrișul, nisipurile, argilele și marnele.
După structură, acestea sunt de trei feluri: grosiere (pietrișurile și bolovănișurile),
nisipoase (nisipurile) și mâloase (argilele și marnele).
Solul se prezintă printr-o succesiune de straturi cu grosimi variabile, formate din
nisipuri, pietrișuri, bolovăniș, argila de diferite nuanțe (cenușie-cafenie,
marnoasă, negricioasă, plastică), acestea intercalându-se unele cu altele la
diferite adâncimi.
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Anexa nr. 4
la statut

Datele privind înființarea Comunei Ciomăgești,
prima atestare documentară, precum și evoluția
istorică
Cel mai vechi sat din Comuna Ciomăgești atestat documentar, este satul
Fedeleșoiu. Numele său îl întâlnim în actul de la 20 aprilie 1583 prin care Mihnea
Turcitul întărește unele proprietăți.
Până în anul 1950, satele din actuala Comună Ciomăgești alcătuiau două
localități distincte: Ciomăgeștii de Argeș (actualele sate: Cungrea, Bratia, Giuclani) și
Comuna Ciomăgeștii de Olt (actualele sate: Răduțești, Fedeleșoiu, Ciomăgești - Sat,
Beculești și Păunești).
În anul 1950 cele două comune s-au unificat, rezultând actuala așezare, care a
făcut parte din raionul Vedea, Regiunea Argeș.
În anul 1964 desființându-se raionul Vedea, Comuna Ciomăgești a intrat în sfera
administrativă a raionului Drăgășani, Regiunea Argeș.
Din anul 1967, odată cu desființarea regiunilor și raioanelor, Comuna
Ciomăgești aparține județului Argeș.
În anul 1989, Comuna Ciomăgești s-a unificat cu, Comuna Cuca – județul Argeș,
iar în 1990 a revenit la vechea organizare administrativă așa cum se prezintă în
momentul de față.
Comuna Ciomăgești, de-a lungul timpului, a suferit mai multe modificări
teritoriale. Până în anul 1827, județul Olt avea granița la Cungrea. Deoarece i-au fost
luate mai multe localități de la Dunăre și date județului Teleorman, județul Olt primește
de la vecinul său, județul Argeș, mai multe localități printre care și Ciomăgești.
După Harta Rusă, în anul 1835 existau două sate:
● Ciomăgeștii de Sus;
● Ciomăgeștii de Jos.
În anul 1816, Ciomăgeștii de Sus era alcătuit din cătunele Cungrea, Giuclani și
Bratia – care avea 165 de case și 169 de familii.
În 1882 Ciomăgeștii de Sus, comuna rurală, județul Argeș, se află situată în
plasa Oltul la 35 km de Comuna rurală Tigveni și la 45 km de Țițești.
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Se compune din 4 sate: Bratia, Ciomăgești, Cungrea și Giuclani, având în
totalitate 166 de familii cu 721 de persoane. În comună există două biserici și o școală
primară rurală.
Bugetul comunei pe anul 1882-1883 este de 1.341 lei la venituri și 1.285 lei la
cheltuieli.
În anul 1931, Ciomăgeștii de Argeș se compune din următoarele sate: Giuclani,
Bratia, Cungrea, Barbalani, Launele de Sus și Launele de Jos.
La data de 1 decembrie 1938, urmare a afilierii satelor Barbalani, Launele de
Sus, Launele de Jos la altă comună, Ciomăgeștii de Sus se compune din 3 sate: Giuclani,
Bratia și Cungrea.
În anul 1941, potrivit documentelor statistice, Comuna Ciomăgeștii de Argeș
este formată din 7 sate cu o populație de 2.325 de locuitori și 559 de gospodării.
În anul 1945, Comuna Ciomăgești, plasa Dedulești, județul Argeș era alcătuită
din trei sate: Giuclani, Bratia cu Necșești și Cungrea, toate satele având 790 locuitori și
208 gospodării.
La recensământul din 15 ianuarie 1948, din Comuna Ciomăgești, plasa Cuca,
județul Argeș făceau parte următoarele sate: Bratia, Cungrea, Giuclani, Răduțești.
Organizarea administrativ-teritorială pe plase, a Comunei Ciomăgeștii de Argeș
în ordine cronologică este:
● 1891-1904 - Comuna Ciomăgești, plasa Oltu, județul Argeș
● 1905-1908 - Comuna Ciomăgești, plasa Danicei, județul Argeș
● 1908-1911- Comuna Ciomăgești, plasa Uda, județul Argeș
● 1912-1917 - Comuna Ciomăgești, plasa Danicei, județul Argeș
● 1918 - Comuna Ciomăgești, plasa Bălcești, județul Argeș
● 1919-1929 - Comuna Ciomăgești, plasa Dănicei, județul Argeș
● 1930-1931 - Unitatea administrativă Ciomăgești, Comuna Uda, plasa Uda,
județul Argeș
● 1932, 1 septembrie s-a înființat Comuna Launele de Sus, sat ce a aparținut
Comunei Ciomăgești
● 1933-1934 - Comuna Ciomăgești, plasa Pitești, județul Argeș
● 1934-1938 - Comuna Ciomăgești, plasa Cuca, județul Argeș
● 1939-1942 - Comuna Ciomăgești, plasa Topolog, județul Argeș
● 1943-1945 -Comuna Ciomăgești, plasa Dedulesti, județul Argeș
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16

● 1946-1950 - Comuna Ciomăgești, plasa Cuca, județul Argeș
La 1845, Ciomăgeștii de Jos, plasa Mijlocului, era moșie săracă a Mănăstirii
Cotmenii având 169 de familii.
În 1864, au fost împroprietăriți prin legea agrară, în Ciomăgeștii de Olt, 106 de
familii pe moșia Eforiei, 50 de familii pe moșia D-lui Trepteanu, două familii pe moșia
lui Iancu Zissidis, toți cu suprafața de 709 ha.
Tot atunci locuitorii comunei posedau: 21 de cai și iepe, 80 de boi, 150 de vaci,
30 de capre, 600 de oi și 50 de porci.
În anul 1887 Ciomăgeștii de Jos, plasa Oltul de Sus, județul Olt, este compusă
din șapte cătune: Răduțești, Fedeleșoiu, Beculeț, Dogari, Bădărăi, Păunești, Stănuleasa.
Cătunul Stănuleasa are o populație de 1.228 locuitori între care și 7 familii de
romi. Capi de familie sunt 300, contribuabili 259 și locuiesc în 320 de case.
Comuna este situată o parte pe ambele maluri ale Râului Cungrea, o parte pe
dealurile Păunești și Dogari, o parte pe Pârâul Lăunele la 52 km depărtare de capitalele
județului și la 11 km depărtare de reședința plasei.
Comuna de la început a fost situată pe acest lot, înafară de cătunul Stănuleasa
care a fost mai întâi așezat pe valea Sâmburești și s-a mutat pe valea Lăunele odată cu
facerea șoselei.
În 1900 Comuna Ciomăgești este compusă din satele: Beculești, Ciomăgești,
Păunești, Dogari, Răduțești, Bădărăi.
În 1930 Comuna Ciomăgeștii de Olt este alcătuită din satele: Ionicești, Răduțești,
Beculești, Fedeleșoiu, Dogari, Păunești. Comuna are 300 de familii cu 1.320 persoane.
În 1940 Ciomăgeștii de Olt aparține de plasa Dumitrești și cuprinde satele:
Fedeleșoiu, Dogari, Păunești, Beculești, Stănuleasa și Ciomăgești.
La recensământul din 15 ianuarie 1948 satul Răduțești apare ca făcând parte din
Comuna Ciomăgești, plasa Cuca, județul Argeș.
Organizarea administrativ-teritorială pe plase, a Comunei Ciomăgești de Olt în
ordine cronologică este:
● 1842 - Ciomăgeștii de Jos, plasa Mijlocului, județul Olt
● 1890 - Ciomăgeștii de Jos, plasa Olt, județul Olt
● 1891-1905 - Ciomăgeștii de Jos, plasa Olt, județul Olt
● 1905-1922 - Ciomăgeștii de Jos, plasa Drăgoești, județul Olt
● 1922-1936 - Ciomăgeștii de Jos, plasa Vulturești, județul Olt
● 1936 – 1941 - Ciomăgeștii de Jos, plasa Dumitrești, județul Olt
● 1942-1950 - Ciomăgeștii de Jos, plasa Vulturești, județul Olt
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În ceea ce privește evoluția și involuția demografică a localității putem spune
că populația a crescut de la înființare și până în anii 1960-1970.
Treptat însă, se observă că după anul 1980 numărul de locuitori al Comunei
Ciomăgești, județul Argeș, se reduce, datorită exodului populației de la sat către oraș
și totodată a scăderii natalității.
La orașe tinerii și-au întemeiat familii, s-au obișnuit cu un trai mai bun, încât
le-a venit greu să se mai întoarcă la țară pentru a se ocupa cu agricultura, creșterea
animalelor, necesitând muncă fizică multă, fără obținerea unor satisfacții materiale.
După anul 1989, tinerii rămași la sate, au plecat mulți luându-și familiile cu ei,
la muncă în alte țări: Italia, Spania, Israel, Anglia etc., pentru un câștig mai bun, parte
dintre ei stabilindu-se definitiv acolo, alții întorcându-se după mulți ani.
Pe teritoriul Comunei Ciomăgești se află trei monumente istorice:
❖ Monumentul istoric – Răscoala de la 1907 – Școala Bratia;
❖ Monumentul istoric în memoria eroilor Comunei Ciomăgești 1916-1918, situat
în curtea grădiniței Bratia;
❖ Monumentul istoric în memoria celor care au adăugat o pagină de glorie și
vitejie la istoria neamului nostru: 1877-1878 și 1916-1918 situat în curtea
Bisericii din Ciomăgești Sat.
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Anexa nr. 5
la statut

Componența și structura populației
Comunei Ciomăgești
Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația Comunei Ciomăgești
se ridica la 1.172 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când
se înregistraseră 1.362 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt români (97,95%). Pentru 2,05% din populație,
apartenența etnică nu este cunoscută.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși
(97,95%). Pentru 2,05% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
Totalul populației în funcție de vârstă
POPULAȚIA CONFORM RECENSĂMÂNT 2011
GRUPA DE
VÂRSTĂ
TOTAL

MASCULIN

FEMININ

TOTAL

1.172

590

582

Sub 5 ani

44

27

17

5-9 ani

60

30

30

10-14 ani

84

40

44

15-19 ani

55

24

31
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20-24 ani

74

47

27

25-29 ani

57

34

23

30-34 ani

74

36

38

35-39 ani

69

43

26

40-44 ani

70

46

24

45-49 ani

54

31

23

50-54 ani

72

34

38

55-59 ani

79

32

47

60-64 ani

95

50

45

65-69 ani

75

39

36

70-74 ani

80

25

55

75-79 ani

73

27

46

80-84 ani

39

17

22

85 ani și peste

18

8

10
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Anexa nr. 6.a
la statut

Componența nominală, perioadele de exercitare a
mandatelor aleșilor locali
de la nivelul Comunei Ciomăgești,
precum și apartenența politică a acestora, începând
cu anul 1996
PRIMAR
a) mandatul 1996-2000
Nr.
Nume și
crt.
prenume
0
1
1.
PREDA ION

Apartenența
politică
2
P.D.S.R.

b) mandatul 2000-2004
Nr.
Nume și
crt.
prenume
0
1
1.
PREDA ION

Apartenența
politică
2
P.D.S.R.

c) mandatul 2004-2008
Nr.
Nume și
crt.
prenume
0
1
1.
PREDA ION

Apartenența
politică
2
P.S.D.
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Perioadă
3
1996-2000

Perioadă
3
2000-2004

Perioadă
3
2004-2008

21

d) mandatul 2008-2012
Nr.
Nume și
crt.
prenume
0
1
1.
PREDA ION
e) mandatul 2012-2016
Nr.
Nume și
crt.
prenume
0
1
1.

DIACONU
DUMITRU

f) mandatul 2016-2020
Nr.
Nume și
crt.
prenume
0
1
DIACONU
1.
DUMITRU
g) mandatul 2020-2024
Nr.
Nume și
crt.
prenume
0
1
DIACONU
1.
DUMITRU
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Apartenența
politică
2
P.S.D.

Apartenența
politică
2
ALIANŢA
PENTRU ARGEŞ
ŞI MUSCEL

Apartenența
politică
2
P.N.L.

Apartenența
politică
2
P.N.L.

Perioadă
3
2008-2012

Perioadă
3
2012-2016

Perioadă
3
2016-2020

Perioadă
3
2020-în curs
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Anexa nr. 6.b
la statut

Perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali
de la nivelul Comunei Ciomăgești,
precum și apartenența politică, începând cu anul
1996
CONSILIERI LOCALI
a) mandatul 1996-2000
Nr.
Apartenența
crt.
politică
0
1
1.
P.D.S.R.
2.
P.D.S.R.
3.
P.D.S.R.
4.
P.D.S.R.
5.
P.D.S.R.
6.
P.D.S.R.
7.
P.D.S.R.
8.
P.D.S.R.
9.
P.D.S.R.
10.
P.R.M.
11.
C.D.R.
b) mandatul 2000-2004
Nr.
Apartenența
crt.
politică
0
1
1.
P.D.S.R.
2.
P.D.S.R.
COMUNA CIOMĂGEŞTI

Perioadă
2
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000

Perioadă
2
2000-2004
2000-2004
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

P.D.S.R.
P.D.S.R.
P.D.S.R.
P.D.S.R.
P.D.S.R.
P.U.R.
P.U.R.
C.D.R.
A.p.R.

c) mandatul 2004-2008
Nr.
Apartenența
crt.
politică
0
1
1.
P.S.D.
2.
P.S.D.
3.
P.S.D.
4.
P.S.D.
5.
P.S.D.
6.
P.U.N.R.
7.
P.U.N.R.
8.
P.U.N.R.
9.
P.D.
d) mandatul 2008-2012
Nr.
Apartenența
crt.
politică
0
1
1.
P.S.D.
2.
P.S.D.
3.
P.S.D.
4.
P.S.D.
5.
P.S.D.
6.
P.S.D.
7.
P.D.L.
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2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004

Perioadă
2
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008
2004-2008

Perioadă
2
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
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8.
9.

P.D.L.
P.N.L.

e) mandatul 2012-2016
Nr.
Apartenența
crt.
politică
0
1
ALIANŢA
1. PENTRU ARGEŞ
ŞI MUSCEL
ALIANŢA
2. PENTRU ARGEŞ
ŞI MUSCEL
ALIANŢA
3. PENTRU ARGEŞ
ŞI MUSCEL
ALIANŢA
4. PENTRU ARGEŞ
ŞI MUSCEL
ALIANŢA
5. PENTRU ARGEŞ
ŞI MUSCEL
6.
U.S.L.
7.
U.S.L.
8.
U.S.L.
9.
U.S.L.
f) mandatul 2016-2020
Nr.
Apartenența
crt.
politică
0
1
1.
P.N.L.
2.
P.N.L.
3.
P.N.L.
4.
P.N.L.
5.
P.N.L.
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2008-2012
2008-2012

Perioadă
2
2012-2016

2012-2016

2012-2016

2012-2016

2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016

Perioadă
2
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
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6.
7.
8.
9.

P.N.L.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.

g) mandatul 2020-2024
Nr.
Apartenența
crt.
politică
0
1
1.
P.N.L.
2.
P.N.L.
3.
P.N.L.
4.
P.N.L.
5.
P.N.L.
6.
P.S.D.
7.
P.S.D.
8.
P.S.D.
9.
PRO România
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2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020

Perioadă
2
2020-în curs
2020-în curs
2020-în curs
2020-în curs
2020-în curs
2020-în curs
2020-în curs
2020-în curs
2020-în curs
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Anexa nr. 7
la statut

Procedura privind acordarea titlului de
„Cetățean de onoare al Comunei Ciomăgești“,
respectiv a
„Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei
Ciomăgești“
Articolul 1
Titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Ciomăgești“, denumit în continuare Titlu,
reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei
Ciomăgești.
Articolul 2
Certificatul de „Fiu/fiică al/a Comunei Ciomăgești“, denumit în continuare Certificat,
reprezintă distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Ciomăgești,
persoanelor născute în Comuna Ciomăgești, la împlinirea vârstei de 18 ani.
Articolul 3
Titlul 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 Comuna Ciomăgești.
Articolul 4
Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate,
vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenență politică.
Articolul 5
Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici:
a) sunt personale;
b) sunt netransmisibile;
c) reprezintă un drept al titularului;
d) au valabilitate nedeterminată.
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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 Ciomăgești și a imaginii acestuia;
b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei
Ciomăgești, 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
Ciomăgești;
d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au
produs o îmbunătățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor Comunei
Ciomăgești;
e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un
aport la realizarea unei imagini pozitive a Comunei Ciomăgești în lume;
f) sportivi din Comuna Ciomăgești care au obținut rezultate deosebite în competiții
sportive internaționale;
g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului
local.
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 Comuna Ciomăgești.
(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).
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(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul
general al Comunei Ciomăgești, 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.
(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în
curs.
(9) Decernarea Titlului se face de către primarul Comunei Ciomăgești, în cadrul
ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local al Comunei Ciomăgești.
(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul Comunei Ciomăgești, 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 Ciomăgești prezintă referatul de aprobare care a stat la baza
propunerii Hotărârii Consiliului Local;
c) primarul Comunei Ciomăgești înmânează diploma de „Cetățean de onoare al
Comunei Ciomăgești“ 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 Ciomăgești.
Articolul 10
Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Ciomăgești la
dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului
Local al Comunei Ciomăgești sau în care acesta este coorganizator;
c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din Comuna
Ciomăgești;
d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de
instituțiile aflate în subordinea consiliului local;
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e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului
Local al Comunei Ciomăgești.
Articolul 11
Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații:
a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului.
Articolul 12
Titlul 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 Ciomăgești, locuitorilor săi sau țării.
Articolul 13
Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Ciomăgești, după
următoarea metodologie:
a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Ciomăgești 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 Ciomăgești.
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 Comunei Ciomăgești.
Articolul 17
Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat
de către primarul Comunei Ciomăgești.
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Anexa nr. 8
la statut

Rețeaua rutieră
Rețeaua rutieră este reprezentată de:
➢ Șoseaua județeană DJ 703, care leagă Comuna Ciomăgești, spre nord de Cuca și
Morărești (unde se termină în DN 7) și spre sud în județul Olt de Topana,
Făgețelu (unde se intersectează cu DN 67B), Spineni, Tătulești, Optași-Măgura
(unde se intersectează cu DN 65), Sârbii-Măgura, Corbu, Icoana, Tufeni și mai
departe în județul Teleorman de Balaci (unde se intersectează cu DN 65A) și
Siliștea-Gumești
➢ Din șoseaua județeană DJ 703, la Cungrea se ramifică șoseaua județeană DJ
678G, care duce spre sud-vest în județul Olt la Sâmburești și Dobroteasa (unde
se termină în DN 67B)
➢ DC 188 → Ciomăgești - Dogari - județul Olt
➢ DC 193 → Ciomăgești - Păunești
➢ DC 198 → Cungrea - județul Vâlcea
➢ DC 187 → Uda - județul Olt - Dogari
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Anexa nr. 9
la statut

Principalele instituții din domeniul educației,
culturii și sănătății

I. Instituții din domeniul educației și cercetării
● ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRATIA-CIOMĂGEȘTI
Adresa: Str. Brătia nr. 22A
Telefon: 0374608491
E-mail: scoalabratia@yahoo.com

II. Instituții din domeniul culturii
● BIBLIOTECA COMUNALĂ CIOMĂGEȘTI
● CĂMINUL CULTURAL BRATIA
● CĂMINUL CULTURAL CIOMĂGEȘTI

Manifestări culturale:
❖ 24-25 august – Târg anual
Ocazional, se organizează și alte manifestări culturale.

III. Instituții din domeniul sănătății
În Comuna Ciomăgești funcționează un cabinet medical individual.
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Anexa nr. 10
la statut

Principalele funcțiuni economice
Principalele ramuri ale fiecărui domeniu economic sunt:
● Agricultura – cultura plantelor, pomicultura și creșterea animalelor;
● Industria – prelucrarea lemnului;
● Serviciile – transporturi, comerț, poștă, învățământ, cultură, sănătate.
Întrucât teritoriul administrativ al Comunei Ciomăgești este compus din zonă de
deal și păduri, principalele funcții economice sunt reprezentate de creșterea animalelor
și cultivarea pământului.
Agricultura este principala ramură economică din localitate. Cea mai mare parte
din suprafața agricolă este teren arabil, cultivat în general cu porumb, grâu, orz, cartof,
fasole.
Zona Comunei Ciomăgești este o zonă lipsită de inundații, beneficiind de un fond
de vânătoare bun și posibilități de prelucrare și exploatare a lemnului și ciupercilor de
pădure.
În localitate au rămas puțini exponenți ai meseriilor populare (fierărit, dulgherie,
țesătorie), însă lucrările deținute de moștenitorii acestora, sunt mărturia priceperii
meșteșugarilor din această zonă.
Produsul specific al localității este „pruna” (țuica) pe care locuitorii îl/o
comercializează în localitățile din jur sau în mari centre comerciale, neajunsul fiind
prețul mult prea scăzut oferit pentru aceste produse.
Lista celor mai importanți operatori economici:
● Trans Construct Geo SRL – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. .
● Euro Forest Iuli 2006 S.R.L. – Exploatare forestieră.
● International Lazar Company SRL – Transporturi rutiere de mărfuri.
● Alin Forest Perfect SRL – Exploatare forestieră.
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Anexa nr. 11
la statut

Principalele entități privind societatea civilă,
respectiv partidele politice și cultele
care au sediul sau punctul declarat că funcționează
la nivelul Comunei Ciomăgești

I. Principalele partide politice
● PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
● PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
● PARTIDUL PRO ROMÂNIA

II. Cultele religioase
❖ BISERICA „SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHIVA” situată în satul Bratia
❖ BISERICA „SFÂNTUL NICOLAE” situată în satul Cungrea
❖ BISERICA „SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHIVA” situată în satul
Ciomăgești
❖ BISERICA „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” situată în satul Beculești
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Anexa nr. 12
la statut

Lista cu denumirea cooperărilor și asocierilor
încheiate de Comuna Ciomăgești

● ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ARGEȘ
● ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SERVSAL”
● ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „CONSORȚIUL
ZONAL TOPOLOVENI”
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