STATUTUL COMUNEI RONA DE SUS
STATUTUL COMUNEI RONA DE SUS, JUDETUL MARAMURES

CAPITOLUL I. Prezentarea generală a unităţii administrativ-teritoriale
Art. 1. -(1) Comuna Rona de Sus, este:
a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu;
b) subiect juridic de drept fiscal;
c) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care
aparţin domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau
juridice, în condiţiile legii.
(2) Comuna Rona de Sus, are sediul social în localitatea Rona de Sus, strada Principala, nr.1286, judetul
Maramures, codul de înregistrare fiscal: 3694705
Art. 2. - (1) Comuna Rona de Sus, are reşedinţa în localitatea Rona de Sus.
(2) Se delimitează din punct de vedere teritorial, dupa cum urmează:
•
•
•
•
•
•

la nord: comuna Bocicoiu Mare
la nord si nord-est: comuna Bistra, Ucraina
la est: comuna Petrova
la sud-est: comuna Barsana
la vest: comuna Vadu Izei
la nord-vest: comuna Rona de Jos
(3) Comuna Rona de Sus este formata din doua sate: Rona de Sus si Costiui, totalizand un numar de 4416
locuitori,
potrivit
recesamantului
popuatiei
din
anul
2012
Comuna Rona de Sus este situata in nordul judetului Maramures, pe cursul superior al paraului
Ronisoara, de-a lungul drumului national DN 18 si drumul judetean 186/A, la o distanta de 16 km de
municipiul Sighetu Marmatiei si 45 km de orasul Viseu de Sus. Suprafata comunei Rona de Sus este de
68,3 kmp
(4) Comuna Rona de Sus, potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional, are rangul:
IV – satul reşedinţă de comună (Rona de Sus) - conform art. 2, alin. 2, pct. e, din Legea nr.
351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV – a – Reţeaua
de localităţi;
- V – satul component al comunei ( Costiui) - conform art. 2, alin. 2, pct. f, din Legea nr.
351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV – a – Reţeaua
de localităţi.
(5) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului pe fiecare
dintre localităţile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2. la prezentul statut.
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Art. 3. (1) Comuna Rona de Sus dispune de o reţea hidrografică formată din: râuri si parauri, sau ape
subterane.
Teritoriul localității Rona de Sus este străbătut de Râul Ronișoara, afluent al Izei și astfel al Tisei.
Parauri: Susman, Fedetul, Lalov,etc.
(2) Pe teritoriul comunei Rona de Sus, se regăsesc o floră şi faună diverse. Flora este reprezentata printrun amestec de plante perene, iar fauna prin: iepuri, lupi, vulpi, ursi, dihori, mistreti, caprioare, cerbi,
cocos de munte
Flora este constituită din specii vegetale distribuite etajat, în concordanță cu structura geologică,
caracteristicile solului și climei, structurii geomorfologice sau altitudinii. Din punct de vedere
biogeografic, zona Rona de Sus corespunde cu zona biomontană, caracterizată prin păduri de foioase și
conifere. Pe baza acestora, vegetația superioară este reprezentată de zona înaltă a pădurilor de foioase,
conifere și esențe rașinoase: specii arboricole de brad, molid, pin, larice, etc. Acestea ocupă versanții
dealurilor înalte spre munți, apoi pădurile de foioase-stejar, fag, frasin, carpen. În această zonă sunt
prezente pajiștile și pășunile alpine, iar pe culmile înalt deluroase se întâlnesc pădurile de amestec de fag
cu brad și molid. Uneori putând fi întalnite specii de ienupăr, păducel, soc negru, etc. Datorită faptului că
este o zonă acoperită în mare parte de vegetație forestieră, o bogăție aparte o constituie fructele de pădure
și ciupercile comestibile. De asemenea se se remarca existența unor exemplare rare sau cu o vechime
foarte mare, exemplu arbori de tei (Tilia cordata) peste 200 ani, la fel și păduri geto-dacice cu exemplare
de gorun secular și păduri de larice care sunt ocrotite de lege.
Fauna, În pădurile de foioase de pe raza Comunei Rona de Sus trăiesc animale cu blană, dintre
care au fost identificate cca. 14 specii de mamifere mari: cerbi, căpriori și ciute, mistreți, lupi, vulpi,pisici
sălbatice, râși, jderi de copac, iepuri etc. Păsările prezente în zona Rona de Sus aparțin diverselor specii
ale avifaunei, acestea fiind buha, bufnița, ciocănitoarea de stejar, sfrancioc rosiatic, pupăza, ghionoaia
verde,codrose de padure, pitulice mica, pițigoi codat și corbul. În apele curgătoare trăiesc diferite specii
de pești între care amintim cleanul, scobarul și lipanul. De asemenea, au fost identificate specii de
amfibieni salamandra, mai multe specii de broaște buhai de balta cu burta galbena, brotacel buratec,
racanel, broasca de pădure, broasca verde mare de lac, precum și melci. În zona Rona de Sus sunt
prezente specii de reptile, ca șerpi: vipera, șerpi de casă, șopârle de câmp.
(3) Comuna Rona de Sus, dispune de o mare diversitate de soluri.
(4) Resursele de subsol alecomunei Rona de Sus, sunt formate din:
Din punct de vedere geologic teritoriul comunei are un caracter complex, fiind formată prin mișcări
tectonice, vulcanism și eroziune diferențiată. Diferitele stadii succesive de dezvoltare și-au pus
amprenta istorică asupra formării solurilor acestui areal:Straturi din paleocen rezultate prin depuneri
de pachete groase de gresii eocene și oligocene, care au generat prezența unui „golf paleogen”.
Formarea interfluviului Iza – Vișeu, cu altitudini medii de 700 – 800m, prin retragerea apelor
sarmațiene din Pliocen și începutul fazei de cutare.Pe valea Ronișorii au fost găsite urme ale unui golf
paleogen impreuna cu depozite toroniene și sarmașiene. Este prezent un golf de natură vulcanică cu
sedimente de tufuri vulcanice, argile, nisipuri, gresii gipsifere, calcare, sare etc. Aspectul actual al
Depresiunii Ronișoara s-a concretizat în cuaternar, aspectul de baza dând configurarea actuală a
arealului. Sinclinalul de la Coștiui, aparține, ca si configurare, Miocenului, cu particularități de
depunere cronologică, inclusiv formarea culcușului de sare. Andezitele neogene caracterizează zonele
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montane ale orașului (aparținând munților Ignișului), iar pe vârfurile Tiganu și Vacaru au fost
identificate resturi ale unor aparate vulcanice acoperite de lave.Pe alocuri, structura solului este
formată dintr-un strat stabil sub pământ vegetal, până la o adâncime de cca. 10 m, compus din pietriș,
bolovăniș rezultat din eroziunea în timp a solului, aduse de văile care brăzdează teritoriul
comunei.Rocile utile, cu multiple întrebuințări sunt reprezentate prin argilă, nisipuri și pietrișuri în
albiile minore ale râurilor. Subsolul este bogat în sare – Zona Coștiui, dar, pe alocuri minereuriși
metale neferoase, care au fost exploatate de-a lungul sectoarelor în minele din zonă.În unele zone ale
comunei, solul prezintă și secvențe cu instabilitate manifestă, datorate grohotișurilor de pantă, unde
stratul de pietriș este mult fărâmițat, devenind nisipos zone care din cauza precipitațiilor abundente
prezintă risc de alunecări (cca 1% din teren fiind cunoscut ca zonă cu alunecări de teren accidentale și
risc de prăbușiri, cca. 5 % ca zonă cu alunecări de teren frecvente și de mare intensitate, în rest
terenurile fiind apreciate ca stabile, din punctul de vedere al riscului natural, anexa 3 la statut
a) resurse de apă sarata in localitatea Costiui;
Art. 4. - Comuna RONA DE SUS, judeţul Maramures, s-a înfiinţat în anul 1968, conform Legii nr.
2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, anexa 4 la statut
(2) Prima atestare documentară a comunei Rona de Sus, judeţul Maramures, a fost la data de 14
mai 1360, anexa 4 la statut
(3) Evoluţia istorică a comunei Rona de Sus, judeţul Maramures, se regăseşte în anexa la
prezentul statut.
Art. 5. – (1) Populaţia comunei Rona de Sus, judeţul Maramures, numără 4452 locuitori,
conform Directiei Judetene de Statistica Maramures
(2) Componenţa şi structura populaţiei comunei Rona de Sus, judeţul Maramures,
defalcate inclusiv pe localităţi componente, pe sexe, pe etnie şi religie se regăseşte în anexa nr. 5 la
prezentul statut
(3) Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului în
vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba lor maternă
în relaţia cu administraţia publică locală şi cu serviciile deconcentrate.
CAPITOLUL II. Autorităţile administraţiei publice locale
Art. 6. (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt:
a) Consiliul Local al comunei Rona de Sus, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul comunei Rona
de Sus si este format din 13 membrii;
b) primarul comunei Rona de Sus, ca autoritate executivă, anexa 6 a.
c) La nivelul comunei Rona de Sus, consiliul local a ales un viceprimar al comunei Rona de Sus, numele
acestuia fiind Ruscovan Ioan.
(2) Apartenenţa politică a consilierilor locali, este următoarea:
PNL – 3 consilieri
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UUR – 3 consilieri
PMP- 2 consilieri
USR – 2 consilieri
PSD – 2 consilieri
PER – 1 consilier
(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Rona de Sus, s-a constatat prin Ordinul prefectului
judeţului Maramures nr. . 665/30.10.2020.
(4) Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali, precum şi
apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6(b) la prezentul statut.
(5) Organigrama si Statul de functii - aparatul de specialitate a primarului pentru anul 2021, este
prevazut in anexa nr. 6(c) la prezentul statut.
Art. 7. (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare
persoanelor fizice române sau străine, pentru comuna Rona de Sus
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a Comunei
Rona de Sus, persoanelor fizice române sau străine.
(3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage
titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum şi procedura aplicabilă pentru
acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a comunei Rona de Sus, se regăsesc în anexa nr. 7. la
prezentul statut.
CAPITOLUL III. Căi de comunicaţii
Art. 8. (1) Raza teritorială a comunei Rona de Sus este tranzitată, de una sau mai multe dintre următoarele reţele
de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, cu modificările şi completările ulterioare:
a) rețeaua rutieră;
b) rețeaua de căi ferate;
b) rețeaua de căi ferate;
c) reţeaua de căi navigabile interioare şi porturi;
d) reţeaua de aeroporturi;
e) reţeaua de transport combinat.
(2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanţei Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din drumuri
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de interes naţional, drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes comunal şi poduri, după caz, astfel
cum sunt prezentate în anexa nr. 8a la prezentul statut.
_____________________
În anexa nr. 8.a se va completa, dacă este cazul, denumirea şi lungimea drumurilor de interes naţional, respectiv: autostrăzi, drumuri
expres, drumuri internaţionale «E», drumuri naţionale principale, drumuri naţionale secundare, drumuri de interes judeţean, drumuri de
interes local respectiv drumuri comunale, drumuri vicinale, străzi şi poduri noi, după caz, care se află pe raza teritorială a
judeţului/municipiului/oraşului/comunei . . . . . . . . . . .

CAPITOLUL IV. Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a unităţii
administrativ-teritoriale
Art. 9. (1) Reţeaua şcolară de la nivelul comunei Rona de Sus, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul total de unităţi de învăţământ de stat şi
particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu,
(2) Pe raza teritorială a comunei Rona de Sus, îşi desfăşoară activitatea o singura unitate de învăţământ cu
personalitate juridică, de stat cu două structuri arondate: Grădinița Coștiui și Grădinița Jidicea.
(3) Unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1), sunt prezentate în anexa nr. 9 la
prezentul statut.
(4) Comuna Rona de Sus susţine unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin.
(1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.
Art. 10. (1) Pe raza teritorială a comunei Rona de Sus îşi desfăşoară activitatea o singura instituţie de cultură,
Caminul cultural din localitatea Rona de Sus.
(2) Se organizează . . . . . . . . . . (număr) de 2 manifestări culturale
(3) Tipul şi denumirea instituţiilor de cultură ori tipul şi denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în
anexa nr. 9 la prezentul statut.
(4) Comuna Rona de Sus, participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din
venituri proprii, potrivit legii.
Art. 11. – (1) Pe raza teritorială a comunei Rona de Sus, judeţul Maramures, se asigură următoarea formă
de asistenţă medicală: asistenţă medicală profilactică şi curativă;
(2) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin cabinetele medicale ale
medicilor de familie.
(4) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală sunt
prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut.

Art. 12. 5
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(1) Pe raza teritorială a comunei Rona de Sus, se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) comuna Rona de Sus, asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1).
(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de primaria comunei Rona de Sus, se regăseşte în anexa nr.
9 la prezentul statut.
CAPITOLUL V. Funcţiuni economice ale unităţii administrativ-teritoriale
Art. 15. Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar,
precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut.
CAPITOLUL VI. Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale
Art. 16. (1) Patrimoniul comunei Rona de Sus, judetul Maramures este compus din bunurile mobile şi imobile
care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei Rona de Sus, precum şi din totalitatea
drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial, anexa nr. 11a
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimonial comunei Rona de Sus, întocmit şi atestat prin Hotărârea
Consiliului Local nr...13/1999, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se găseşte
în anexa nr. 11b la prezentul statut.
(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Rona de Sus, se actualizează ori de câte ori
intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a primariei comunei Rona de
Sus, în secţiunea dedicată acestui statut.
CAPITOLUL VII. Serviciile publice existente
Art. 17. Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul comunei Rona de Sus, sunt:
a) serviciul public de alimentare apă
b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC GLOD – SAL SRL;
e) serviciul public de iluminat, este furnizat de SC ELECTRICA
f) alte servicii publice: cablu, internet, telefonie fixa si mobile asigurata de DIGI, TELEKOM, telefonie
mobile prin: ORANGE, VODAFONE,
Art. 18. Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a comunei Rona de Sus, sunt furnizate de
SC ELECTRICA
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CAPITOLUL VIII. Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public
local
Art. 21. (1) Comuna Rona de Sus, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe şi de obiective de interes
public local, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a
unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori
schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate
şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean, se face prin hotărâre
a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate
instituţiile şi obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu
modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL IX. Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi organizaţiile
nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială
Art. 22. (1) Comuna Rona de Sus, poate sa realizeze un cadru de cooperare sau asociere cu organizaţii
neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, organizaţii de tineret, în
vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii.
(2) Comuna Rona de Sus, acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi educative cu caracter local,
regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unităţii
administrativ- teritoriale.
(3) Poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 23. (1) Pe teritoriul comunei Rona de Sus, îşi desfăşoară activitatea un nr de trei partide politice sau
organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Lista partidelor politice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul comunei Rona de Sus, se găseşte în
anexa nr. 12 la prezentul statut.

Art. 24. 7
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(1) În comuna Rona de Sus, îşi desfăşoară activitatea următoarele culte religioase:
cultul ortodox, cultul reformat, cultul baptist, cultul penticostal şi cultul greco-catolic, martorii lui Iehova
(2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăseşte în
anexa nr. 12 la prezentul statut.
CAPITOLUL X. Participare publică
Art. 25. Populaţia din comuna Rona de Sus, este consultată şi participă la dezbaterea problemelor de interes local
sau judeţean, după caz, astfel:
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii;
b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural, şi pe cartiere şi/sau zone ori
străzi, în mediul urban, după caz;
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;
d) prin participarea la şedinţele consiliului local sau judeţean, după caz;
e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare al consiliului.
Art. 26. (1) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare a acestuia se
realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului, cu modificările şi completările ulterioare sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei sau
oraşului ori numai în unele dintre acestea.
CAPITOLUL XI. Cooperare sau asociere
Art. 27. Comuna Rona de Sus, se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de
drept privat române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii
sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 28. (1) Comuna Rona de Sus, aderă la asociaţii naţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în
vederea promovării unor interese comune.
(2) Lista cu denumirea asocierilor încheiate de comuna Rona de Sus, se regăseşte în anexa nr. 13 la
prezentul statut.
Art. 29. 8
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Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin care
se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau
tradiţii, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut.
CAPITOLUL XII. Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 30. Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. . . .
.......
Art. 31. Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului comunei Rona de Sus, judetul Maramures sau
a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative.
Art. 32. Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică.
Art. 33. - Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 32 se actualizează, în
funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puţin o
dată pe an.

ANEXA Nr. 1.ala statut
Modelul stemei . . . . . . . . . . (denumirea unităţii administrativ-teritoriale)
NOTĂ:
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În această anexă se prevăd descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei unităţii
administrativ-teritoriale.
ANEXA Nr. 1.b
la statut
.
Modelul steagului . . . . . . . . . . (denumirea unităţii administrativ-teritoriale)
NOTĂ:
În această anexă se prevăd descrierea şi semnificaţiile însumate ale modelului steagului, precum şi
modalităţile de utilizare, conform prevederilor legale.
ANEXA Nr. 1.cla statut
Modelul imnului . . . . . . . . . . (denumirea unităţii administrativ-teritoriale)
NOTĂ:
În această anexă se cuprind: titlul, textul şi muzica, precum şi modalităţile de utilizare, conform
prevederilor legale.
Pâna la data intocmirii Statutului Comunei Rona de Sus nu au fost adoptate modelul stemei,
steagului și nici a imnului comunei

ANEXA Nr. 2 la statut
Prezentarea comunei Rona de Sus, respectiv suprafeţele intravilanului şi a extravilanului
Scurt istoric
10
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Localitatea Rona de Sus, reședința de comună, a purtat în istorie și numele de Felsorona, a fost
atestată documentar încă din anul 1360 ca “proprietate a lui Stan” fiul lui “Petru Fily Petri Olahy”.
Ca etimologie, numele localității provine de la numele râului care o străbate, Rona. O versiune privind
toponomia se referă la cuvântul, „rona” (rovna, rivna, rivnei – teritoriul neted cu aspect deluros, în limba
ucraineană „rivnea” înseamnă câmpie. Rona de Sus este o comună foarte veche. Cu un relief deluros înalt
cu bogății valoroase de zăcăminte și resurse naturale ale subsolului, cu o climă temperat continental cu
influențe balcanice, așezarea comunei este un factor favorizant dezvoltării comunității, din cele mai vechi
timpuri. După unele cercetări efectuate în sec al XVIII lea și al XIX lea rezultă că exploatarea sării în
zona de nord a teritoriului României de azi își are începuturile în Epoca de piatră, în zona Coștiui în
apropierea Dealului Calvaria, fiind descoperite depozite, unelte și obiecte de bronz ce datează de la
începutul Epocii bronzului, corespunzând ca adâncime vechilor galerii ale minelor de sare. După unele
surse se pare că exploatarea sării la Coștiui s-a făcut încă din epoca bronzului. Numele Castellum a
localității Coștiui provine din perioada romană, când a fost construită o fortăreață cu această denumire, ce
avea rol de apărare a minelor de sare de pe valea Ronișoarei. Un document din sec al XVIII lea scris în
limba latină înșiră ocnele de sare identificate în perimetrul Coștiui în ordine cronologică, începând cu
anul 600 dc. Cercetările au arătat existența umană în această zonă încă din neoliticul superior. Monede
bizantine romane, arabe găsite atestă faptul că era un major interes pentru zăcămintele de sare. În
documentul preotului Simonchics Noctium Marmaticarum este dedicat un capitol salinelor în care se
menționează că acestea au fost exploatate încă din anul 892. Prezența locuitorilor în această zonă este
consemnată cu mult înainte de anul 1.000 dc. Datorită exploatărilor de sare de la Coștiui (ungurește
Ronaszek) nume derivat din Castellum. În anul 1213 cruciații nemți au primit pământuri în zonă și aveau
drept de deschidere a minelor, de exploatare și transport a sării pe apă. Dar izvoarele scrise dovedesc
faptul că în sec. al XIV lea Rona de Sus alături de Rona de Jos au fost proprietatea Voievodului
maramureșean Dragoș, a fiului acestuia și apoi a nepotului Balc, prima atestare documentară fiind însă la
14 mai 1360 sub cucerirea regelui Ludovic cel Mare, fiul Regelui Carol Robert, care dăruiește acest ținut
unui nobil roman, Stan, fiul lui Petru (Sursa: Alexandru Filipașcu, Istoria Maramureșului, Editura
Gutinul, Baia Mare, 1997).
Satul Coștiui (3 km), localitate atestată documentar din anul 1353, devine domeniu regal, cu o
vestită salina în exploatare până în anul 1936. În următorii ani Rona de Sus ajunge proprietatea nobililor
de Petrova și Săpânța. La 1390 apare un document din care reiese că Rona de Sus este în posesia
voievozilor Balc și Drag. În 1500 Rona de Sus este proprietatea regală a lui Vladislav al II -lea. În anul
1475 apare regulamentul salinelor unde se specifică obligațiile minerilor. În anul 1674 salinele de la
Coștiui au aparținut principiilor Apaffy iar mai târziu lui Francisc Rakoczi. Majoritatea populației se
ocupă cu mineritul. În anul 1882 s-a edificat aducțiunea cu apă, iar în 1897 s-a introdus curentul electric.
Tot în anul 1882 se inaugurează calea ferată îngustă ce va lega Coștiuiul de Sighet, aceasta a funcționat
cca. 100 de ani. Acest mijloc de transport era utilizat și pentru pasageri, fiind o atracție turistică. Linia
ferată a fost desființată în 1973. La 29 ianuarie 1900 satele limitrofe ale Sighetului ajung să aparțină de
cetatea de la Hust. Din cauza exploatării necorespunzătoare a minelor de sare prin procedee învechite
pătrunderea apelor de suprafață a condus la închiderea acestora în 1934. A urmat o depopulare a
localității, în anul 1878 populația numără 2349 persoane la recesământul din 2002 să numere 785
persoane. Exploatări de sare cunoscute din antichitate sunt și cele de la Coștiui. Sarea miocenă a fost în
trecut exploatată între Coștiui și Rona de Sus prin mai multe ocne. Cu excepția ocnei Apafii care a
funcționat între anii 1590-1766, toate vechiile ocne sunt prăbușite și umplute cu apă. Ocna Apaffi,
începută în anul 1580, este singura ocnă de sare din Maramureș care are forma de clopot. Ulterior, au fost
excavate numai mine cu profil trapezoidal. Puțul vertical al ocnei Apafii are o intrare pe care este așezat
un grilaj metalic. În perioada interbelică ocna Apaffi era încă vizitabilă. În vecinătatea ocnei Apaffi se
află laculFerencz-Francisc, rezultat în urma surpării minei omonime. În anul 1896 erau deschise un
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număr de 5 ocne de sare (active sau inactive). În anul 2003 Clubul de Speologie „Montana” din Baia
Mare a inițiat cercetarea minei Apaffi de la Coștiui. Această mina se numără spre sfârșitul secolului al
XIX – lea printre cele 14 deja abandonate la Coștiui. Există informații că ea a fost redeschisă în timpul
celui de al doilea război Mondial, exploatării neautorizate și la scară mică desfășurându-se aici chiar și
după 1945. În anii 80 ai secolului al XX – lea au fost executate la galeria de acces lucrări de reparații, în
vederea punerii obiectivului în circuitul turistic, abandonate însă înainte de finalizare. În prezent se
păstrează, într-o stare foarte proastă de conservare, intrarea și o parte a galeriei, o altă intrare de galerie,
abia perceptibilă, despre care se presupune că aparținea aceleiași ocne Apaffi, precum și două puțuri,
acestea din urmă mult mai bine conservate. Etapele cercetării din 2003 pot fi astfel rezumate: S-a coborât
pe puțul de 8 m adâncime al minei Apafii și s-a ajuns la nivelul galeriei. Galeria este perforată de un puț,
pornit de la suprafață, care ajunge la 23 m adâncime, aici începând mina propriu – zisă. Având formă de
clopot, mina Apaffi ese parțial umplută de un lac, adâncimea actuală a acestuia neputând fi stabilită,
luciul de apă aflându-se, la data cercetării, la 47 m adâncime, cota absolute fiind +360,9 m. Într-o
perioadă de 16 ani, nivelul lacului din mina Apaffi, care este alimentat de apele de precipitații, s-a ridicat
cu 1,9 m. Parte de intrare în galerie, acum surpată, a fost armată cu prilejul lucrărilor menționate din anul
80 ai secolului al XX – lea, în timp ce interiorul galeriei păstrează o armătură veche, de tip „desiș”
(trunchiurile sunt așezate vertical unul lângă altul, fără spații între ele). Vechimea destul de apreciabilă a
galeriei este indicată și de faptul că profilul are o lățime mică. În galerie se păstrează mai multe
trunchiuri, parțial retezate și decorate, care au servit, foarte probabil, pentru poziționarea sursei de
iluminat. În peretele minei Apaffi se observă resturile unui sistem de coborâre semicircular, amenajat din
bârne, în momentul de față neutilizabil. În cadrul cercetării s-a stabilizat și faptul că între mina Apaffi și
lacul Francisc (lac format prin surparea vechii mine Ferencz-Francisc) nu a existat nici o
legătură, ceeace înseamnă că mina Appafi este stabilă.
Comuna Rona de Sus este amplasată în partea de Nord-Vest a depresiunii Maramureșului, într-o
zonă depresionară la poalele Dealului Hera, în bazinul superior al pârâului Ronișoara și cursul pârâului
Coștiui, afluent de dreapta. Această depresiune este una dintre cele mai mari și mai interesante unități
naturale de acest gen din Carpații Orientali. Comuna fiind situată pe coordonatele 47°53’54” latitudine
nordică și 24°02’14” longitudine estică, la o distanță rutieră de 80 km față de Baia Mare, municipiul
reședință a județului Maramureș și la 16 km de Municipiul Sighetu Marmației, respectiv 47/ 44 km față
de orașul Vișeu de Sus.
Comuna Rona de Sus are suprafața de 6357,54 ha, din care: extravilan 5 714,34 ha și intravilan
643,20 ha; paduri in suprafata de 4241 ha, pasuni 292 ha, și un număr de 4.452 locuitori (conform datelor
primite de la Direcția Județeană de Statistică Maramureș din 23.02.2021.

ANEXA Nr. 3 la statut
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Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale
I. Rețeaua hidrografică. Resursele de apă sunt constituite din ape subterane și ape de suprafață
(rețeaua hidrografică).
Apele subterane. Apele freatice defilează sub formă de izvoare la baza grohotișurilor, scoarțelor
de alterare și a solurilor, având debite variabile, dependente de regimul precipitațiilor. Sunt slab
mineralizate și aparțin clasei bicarbonatate, grupa alcalină. Din punct de vedere hidrografic, Comuna
Rona de Sus aparține spațiului hidrografic de 7828 km și o suprafață totală a bazinului de 22380 km2,
reprezentând o pondere de 9,4 % din suprafața țării, fiind format pe teritoriul României din râurile Tisa
(inclusiv Tur), Someș și Crasna. Pe arealul spațiului hidrografic Someș-Tisa din punct de vedere
geologic, structura predominantă este cea silicioasă, cuprinzând o gamă largă de roci eruptive,
metamorfice, sedimentare (argile, gresii, nisipuri, pietrișuri, etc.).
Apele de suprafață. De interes pentru comuna Rona de Sus este rețeaua hidrografică, aceasta este
formată din Valea Ronișoara care face parte din subbazinul Izei, izvorăște din Dealul Hera, ca un pârâu
cunoscut toponimic sub numele de Zodice,care crește apoi în debit, prin confluența cu văi și pârâuri mai
mici: pe teritoriul Ronei de Sus Valea Krevei/Criva, Valea Mocearnei, Lăpușna, Lalov, Cornet și pe
teritoriul satului Coștiui: Văile Gorț, Kuciujnic, Valea Băii, Higea, Seneș și Valea Sărată. Cu un bazin de
colectare de 92 kmp pe un parcurs de 23 km, râul Ronișoara primește afluenți și de pe teritoriul comunei
Rona de Jos, până la confluența cu Râul Iza, al cărui afluent este. Afluenții Ronișoarei au un conținut
bogat în săruri minerale, mai ales clorosodice.
În comuna Rona de Sus sunt prezente căderi abrupte de ape, cum este Cascada Pisetoarea, cu un
pitoresc aparte. La nord de Dealul Gruni și de salinele de la Coștiui este prezent un izvor de ape minerale
sulfuroase și clorosodice. Debitele și compoziția apelor din bazinul Coștiui au constituit principalul
element al atractivității zonei pe a căror valorificare s-au bazat primele forme de turism de aici, amintind
doar Izvorul Slatina de apă sărată cu o mineralizare foarte ridicată -320g/l și compoziție clorosodică și
feruginoasă ușor sulfurată. În partea de vest a localității Coștiui se găsea până în anul 2005 Lacul
Francisc pe pârâul Coștiui, format ca urmare a surpării unor saline, dar acesta s-a colmatat în urma unor
prăbușiri.
II. Flora comunei Rona de Sus este reprezentată, în principal, de următoarele specii de plante:
Flora este constituită din specii vegetale distribuite etajat, în concordanță cu structura geologică,
caracteristicile solului și climei, structurii geomorfologice sau altitudinii. Din punct de vedere
biogeografic, zona Rona de Sus corespunde cu zona biomontană, caracterizată prin păduri de foioase și
conifere. Pe baza acestora, vegetația superioară este reprezentată de zona înaltă a pădurilor de foioase,
conifere și esențe rașinoase: specii arboricole de brad, molid, pin, larice, etc. Acestea ocupă versanții
dealurilor înalte spre munți, apoi pădurile de foioase-stejar, fag, frasin, carpen. În această zonă sunt
prezente pajiștile și pășunile alpine, iar pe culmile înalt deluroase se întâlnesc pădurile de amestec de fag
cu brad și molid. Uneori putând fi întalnite specii de ienupăr, păducel, soc negru, etc. Datorită faptului că
este o zonă acoperită în mare parte de vegetație forestieră, o bogăție aparte o constituie fructele de pădure
și ciupercile comestibile. De asemenea se se remarca existența unor exemplare rare sau cu o vechime
foarte mare, exemplu arbori de tei (Tilia cordata) peste 200 ani, la fel și păduri geto-dacice cu exemplare
de gorun secular și păduri de larice care sunt ocrotite de lege.
III. Fauna care trăieşte pe teritoriul comunei Rona de Sus este reprezentată, în principal, de
următoarele specii:
13

STATUTUL COMUNEI RONA DE SUS
Fauna În pădurile de foioase de pe raza Comunei Rona de Sus trăiesc animale cu blană, dintre
care au fost identificate cca. 14 specii de mamifere mari: cerbi, căpriori și ciute, mistreți, lupi, vulpi,
pisici sălbatice, râși, jderi de copac, iepuri etc. Păsările prezente în zona Rona de Sus aparțin diverselor
specii ale avifaunei, acestea fiind buha, bufnița, ciocănitoarea de stejar, sfrancioc rosiatic, pupăza,
ghionoaia verde, codrose de padure, pitulice mica, pițigoi codat și corbul. În apele curgătoare trăiesc
diferite specii de pești între care amintim cleanul, scobarul și lipanul. De asemenea, au fost identificate
specii de amfibieni salamandra, mai multe specii de broaște buhai de balta cu burta galbena, brotacel
buratec, racanel, broasca de pădure, broasca verde mare de lac, precum și melci. În zona Rona de Sus
sunt prezente specii de reptile, ca șerpi: șerpi de casă, șopârle de câmp.
Solul. Comuna Rona de Sus aparține Depresiunii Ronișoara, inclusă în Depresiunea
Maramureșului. Teritoriul localității este străbătut de Râul Ronișoara, afluent al Izei și astfel al Tisei. Din
punct de vedere geologic teritoriul comunei are un caracter complex, fiind formată prin mișcări tectonice,
vulcanism și eroziune diferențiată. Diferitele stadii succesive de dezvoltare și-au pus amprenta istorică
asupra formării solurilor acestui areal: Straturi din paleocen rezultate prin depuneri de pachete groase de
gresii eocene și oligocene, care au generat prezența unui „golf paleogen”. Formarea interfluviului Iza –
Vișeu, cu altitudini medii de 700 – 800m, prin retragerea apelor sarmațiene din Pliocen și începutul fazei
de cutare.Pe valea Ronișorii au fost găsite urme ale unui golf paleogen impreuna cu depozite toroniene și
sarmașiene. Este prezent un golf de natură vulcanică cu sedimente de tufuri vulcanice, argile, nisipuri,
gresii gipsifere, calcare, sare etc.Aspectul actual al Depresiunii Ronișoara sa concretizat în cuaternar,
aspectul de baza dând configurarea actuală a arealului. Sinclinalul de la Coștiui, aparține, ca si
configurare, Miocenului, cu particularități de depunere cronologică, inclusiv formarea culcușului de sare.
Andezitele neogene caracterizează zonele montane ale orașului (aparținând munților Ignișului), iar pe
vârfurile Tiganu și Vacaru au fost identificate resturi ale unor aparate vulcanice acoperite de lave.Pe
alocuri, structura solului este formată dintr-un strat stabil sub pământ vegetal, până la o adâncime de cca.
10 m, compus din pietriș, bolovăniș, rezultat din eroziunea în timp a solului, aduse de văile care
brăzdează teritoriul comunei.Rocile utile, cu multiple întrebuințări sunt reprezentate prin argilă, nisipuri
și pietrișuri în albiile minore ale râurilor. Subsolul este bogat în sare – Zona Coștiui, dar, pe alocuri
minereuriși metale neferoase, care au fost exploatate de-a lungul sectoarelor în minele din zonă.În unele
zone ale comunei, solul prezintă și secvențe cu instabilitate manifestă, datorate grohotișurilor de pantă,
unde stratul de pietriș este mult fărâmițat, devenind nisipos zone care din cauza precipitațiilor abundente
prezintă risc de alunecări (cca 1% din teren fiind cunoscut ca zonă cu alunecări de teren accidentale și
risc de prăbușiri, cca. 5 % ca zonă cu alunecări de teren frecvente și de mare intensitate, în rest terenurile
fiind apreciate ca stabile, din punctul de vedere al riscului natural.

ANEXA Nr. 4 la statut
Datele privind înfiinţarea comunei Rona de Sus, prima atestare documentară, precum şi evoluţia
istorică
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Rona de Sus este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Maramureș,
Transilvania, România. Comuna Rona de Sus este atestată documentar din 14 mai 1360 (possessio
olachalis Felseurouna Stani filii Petri Olahy, Felseu Rouna), într-un document emis de regele Ludovic cel
Mare, în care dăruiește localitatea Felsew Rowna (Rona de Sus) nobilului roman Stan
Istoria comunei Rona de Sus, este neîndoielnic legată de însăşi istoria Maramureşului (la fel cum
acesta, la rândul lui, este legată de istoria Transilvaniei) și ne poartă în vremuri străvechi, când băștinașii
acestor meleaguri și-au întemeiat aici așezări omenești de-alungul apelor curgătoare, la marginea
crângurilor, zăvoaielor și pădurilor, găsindu-şi două elemente vitale: apa și lemnul, necesare
supraviețuirii şi împotriva vicisitudinilor istorice. Negura timpului a trecut sub tăcere multe episoade din
viața lor pe aceste meleaguri „încântătoare, de o rară frumuseţe naturală, cum le are pământul clasic al
Eladeiť, după cum va relata mai târziu Ioan Mihaly de Apşa în binecunoscuta sa lucrare Diplome
maramureşene din secolul XIV şi XV, Sighet, 1900″
Rona de Sus actuală se încadrează perfect în această stare de existență ca parte componentă în
hotarele unui voievodat încercat de o istorie zbuciumată.
O dată precisă asupra apariției acestei localități nu se poate stabili cu exactitate.
Legendele spun că ea a luat ființă cu mult înaintea primei sale atestări documentare.
Primul, care a venit și s-a stabilit aici, a fost Mihai Parion. Astăzi nu mai există asemenea nume
în
Rona,
în
Petrova
da,
dar
la
noi
în
Rona
nu.
Înainte locuiau alți oameni în Rona, a mai rămas unul dintre ei Klepa (Клипа).
Pe urmă, au venit oameni din Ucraina, din Polonia, slovaci și nemți, care i-au alungat pe cei ce
locuiau aici. A rămas doar unul, Ostașciuc. L-au denumit așa, deoarece a rămas (în lb. ucr. cel rămas), sa ascuns sub podul de lângă Laia, când noii veniți îi alungau din sat. Dar nu mai e nici numele de
Ostașciuc
în
Rona,
și
nici
Klepa
nu
mai
e.
Familii de ucraineni (ruski) sunt familiile Prodaniuc, Popovici, Hera, Grijac. Iar cele, de origini
nemțești sunt Fangli, Frint și Sender. Cât despre familia Cramar, nu aș putea să vă spun dacă sunt
ucraineni sau slovaci, iar cei din familia Bobota sunt slovaci. Au intrat în timpul foametei câțiva băieți și
au rămas aici. Iar cei din familia Mihnea sunt români, la fel ca și familiile Ardelean, Vancea și Pop.
Sunt mai multe familii de ucraineni și români, iar slovaci, nemți, maghiari și de alte naționalități sunt mai
puțini. Dar nu a făcut nimeni niciodată vreo diferență că ăla e așa sau așa. Există niște familii care au
porecle și atât, cum ar fi porecla de Boiciuc, care au venit din Bucovina. Li se spunea boiky, mai erau
unii
care
au
venit
din
Colomeia.
Pe
aceștia
îi
numeau
poliaky.
În anii de demult, așa cum s-a povestit din moși strămoși, satul era așezat pe vârfurile dealurilor, și
era compus din vreo 140 de case, așezate pe dealuri și prin lazuri. Pe dealul Dubruka (în lb. ucr. pădure
de stejar - Dibrova), se mai găsesc și acum cioturi de stejari, groși de 70-80 de cm. dar s-au găsit și
fundamente de case.
Coștiuiul e mai vechi. Nu era nici Sighetul când era Coștiuiul, deoarece avea ocne de sare.
Localitatea Coștiui aparține comunei Rona de Sus, iar denumirea localității apare pentru prima
data in anul 1447 insa salinele de aici au fost exploatate cu mult timp inainte. Popuatia localitatii era
formata din emigrant ai fosului imperiu austro-ungar si localnici. Principala ocupatie a localnicilor a fost
minieritul-exploatarea minelor de sare, ulterior principal ocupatie a devenit mestesugaritul si prelucrarea
lemnului
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ANEXA Nr. 5 la statut
Componenţa şi structura populaţiei comunei Rona de Sus, defalcate pe localităţi componente

Comuna Rona de Sus este compusa din 2 localitati: Rona de Sus si Costiui
Populația. Sporul natural este indicele demografic care caracterizează creșterea sau scăderea
numărului unei populații. Acesta reprezintă diferența dintre valorile natalității, respectiv a numărului
16
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născuților vii și valorile mortalității, respectiv a numărului persoanelor decedate, în cursul unui an.
Populația reprezintă elementul de bază al potențialului economic al unui teritoriu, astfel cunoașterea
aspectelor privind numărul, structura tuturor analizelor. Evoluția demografică a comunei reflectă
dezvoltarea în timp a localităților acesteia. Numărul exact de locuitori, la o anumită dată, se poate afla
numai în urma recesământelor.
Evolutia populatiei comunei Rona de Sus
Anul
Nr de locuitori
1880
3387
1890
3822
1900
4436
1910
4631
1920
5131
1930
4154
1941
4388
1956
4331
1966
4773
1977
5124
1992
4982
1998
4835
2002
4698
2007
4640
2010
4572
Structura pe etnii
La recensământul populaţiei din 2002, populaţia comunei Rona de Sus era de 4698 locuitori, dintre care
207 erau etnici români, 421 etnici maghiari, 4062 etnici ucraineni, 5 etnici germani, un etnic slovac şi 2
etnici de altă etnie
Conform Directiei Judetene de Statistica Maramures, la data de 1 iulie 2020, populatia comunei Rona de
Sus, era de 4452 locuitori, din care: 2126 femei si 2290 barbati.
Populatia pe sexe in ultimii 5 ani:
Sexe
Anul 2015 2016
Feminin
2256
2240
masculin
2389
2373
Total
4645
4613

2017
2222
2363
4585

2018
2223
2352
4575

2019
2193
2323
4516

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Rona de Sus se ridică la 3.855
de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră
4.698 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt ucraineni (83,35%). Principalele minorități sunt cele
de maghiari (8,12%) și români (5,01%). Pentru 3,45% din populație, apartenența etnică nu este
cunoscută.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (70,45%), dar există și
minorități de martori ai lui Iehova (10,77%), romano-catolici (7,81%), greco-catolici (3,84%), ortodocși
de rit vechi (1,37%) și penticostali (1,01%). Pentru 3,89% din populație, nu este cunoscută apartenența
confesională.
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Pana in anul 1680, locuitorii comunei au fost de religie crestin-ortodoxa pe stil vechi. Autoritatile
austro-ungare au implementat catolicismul prin trecerea fortata la credinta catolica, insa locuitorii
comunei Rona de Sus nu au dorit sa-si schimbe religia, prin urmare a avut loc un incident intre localnici
si autoritatile austro-ungare care a dus la moartea mai multor oameni.
In anul 1992 credinciosii Biserici Ortodoxe din satul Costiui, au revenit la confesiunea Grecocatolica

ANEXA Nr. 6.a la statut
Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali de la nivelul
comunei Rona de Sus, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992
PRIMAR
18
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a) mandatul 1992-1996
Nr.
crt.
0
1.

Nume şi prenume

Data naşterii

1
BODNARUK ALAJOS

2
20.06.1951

Apartenenţa
politică
3
UDMR

Perioadă
4
1992-1996

b) mandatul 1996-2000
Nr.
crt.
0
1.

Nume şi prenume
1
ROMANIUC IOAN

Data naşterii Apartenenţa politică
2
29.06.1951

3
PDAR

Perioadă
4
1996-2000

c) mandatul 2000-2004
Nr.
crt.
0
1.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

1
ROMANIUC IOAN

2
29.06.1961

3
APR

4
2000-2004

d) mandatul 2004-2008
Nr.
crt.
0
1.

Nume şi prenume
1
ROMANIUC IOAN

Data naşterii Apartenenţa politică
2
29.06.1951

3
PSD

Perioadă
4
2004-2008

e) mandatul 2008-2012
Nr.
crt.
0
1.

Nume şi prenume
1
ROMANIUC IOAN

Data naşterii Apartenenţa politică
2
29.06.1951

3
PSD

Perioadă
4
2008-2012

f) mandatul 2012-2016
Nr.
crt.
0
1.

Nume şi prenume
1
ROMANIUC IOAN

Data naşterii Apartenenţa politică
2
29.06.1951

3
USL

Perioadă
4
2012-2016
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g) mandatul 2016-2020
Nr.
crt.
0
1.

Nume şi prenume

Data naşterii

1
ROMANIUC IOAN

2
29.06.1951

Apartenenţa
politică
3
PSD

Perioadă
4
2016-2020

h) mandatul 2020 - 2024
Nr.
Nume şi prenume
crt.
0
1
1. SEMENIUC ALEXA
2.

Data naşterii Apartenenţa politică
2
29.06.1971

3
USR

Perioadă
4
2020-

ANEXA Nr. 6.b la statut
Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleşilor locali de la
nivelul comunei Rona de Sus, judetul Maramures, precum şi apartenenţa politică a acestora,
începând cu anul 1992
I. CONSILIERI LOCALI
20

STATUTUL COMUNEI RONA DE SUS
a) mandatul 1992-1996
Nr.
crt.
0

Nume şi prenume
1

2

3

1.

MARCIUC ELEK

04.03.1942

FSN

4
1992-1996

2.

BACEA GHEORGHE

07.04.1925

UDMR

1992-1996

10.10.1952
27.08.1961
19.06.1949
25.08.1950
29.09.1955
10.03.1945
02.09.1953

UDMR
UDMR
MER
CD
CD
CD-MER
UUR
UUR
UUR
INDEPENDENT
INDEPENDENT
CD-PNL
INDEPENDENT

1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1993-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996
1992-1996

3.
BACEA ANDREI
4 . HERA MARIA-AURELIA
5
GRIJAC NICOLAE
6 SZARVASZOI GHEORGHE
7
CVASCIUC ALEXA
8
SEMENIUC IOAN
9
ROMANIUC PAUL
10
NEBELEAC MIHAI
11
ALBICIUC NICOLAE
12
MESCO VASILE
13
BODNARIUC IOAN
14
ARDELEAN IOAN
15
HERBIL VICTOR

Data naşterii Apartenenţa politică

15.09.1956
08.10.1954
20.02.1962
07.09.1950
21.01.1954

Perioadă

b) mandatul 1996-2000
Nr.
Nume şi prenume
Data naşterii Apartenenţa politică
crt.
0
1
2
3
1.
BOUT VASILE
24.10.1943
PDAR
2.
DOBRA IOAN
09.07.1951
PDAR
3.
LAURUC VASILE
20.01.1952
PDAR
4.
HRITIUC VASILE
13.04.1958
PDAR
5
BODNARUK ALAJOS
20.06.1951
UDMR
6 BODNARUK ADALBERT 31.05.1941
UDMR
7
GRIJAC NICOLAE
19.06.1949
MER
8
ARDELEAN IOAN
07.09.1950
PL-93
9
FRASIN GHEORGHE
09.02.1956
PDSR
10 SZARVASZOI GHEORGHE 25.08.1950
INDEPENDENT
11
ALBICIUC NICOLAE
15.09.1956
INDEPENDENT
12
HERBIL VICTOR
21.01.1954
INDEPENDENT
13
BODNARUC IOAN
20.06.1962
INDEPENDENT
c) mandatul 2000-2004

Perioadă
4
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
1996-2000
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Nr.
Nume şi prenume
Data naşterii Apartenenţa politică
crt.
0
1
2
3
1.
DOBRA IOAN
09.07.1951
APR
2.
TREISTA IOSIF
05.03.1955
APR
3.
BODNARIUC VASILE
11.01.1953
APR
4.
HRITIUC VASILE
13.04.1958
APR
5
BODNARUK ALAJOS
20.06.1951
UDMR
6
BACEA ANDREI
10.10.1952
UDMR
78 PETRETCHI MIROSLAV
30.07.1959
UUR
9
OPRISAN ELEK
29.03.1943
UUR
10
ROMANIUC VASILE
07.12.1949
PSM
11
LUPSAC PAUL
09.07.1957
PSM
12
ALBICIUC NICOLAI
15.09.1956
PNL
13
DUBEI MIHAI
30.11.1936
PDSR
14
GRIJAC NICOLAE
19.06.1949
PER
15 SZORVASZOI GHEORGHE 25.08.1950
APR
16
DUBEI IOAN
27.06.1965
PSM
d) mandatul 2004-2008

Perioadă
4
2000-2004
2000-2004
2002-2004
2000-2002
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2003
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2000-2004
2003-2004

Nr.
Nume şi prenume
Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă
crt.
0
1
2
3
4
1.
ALBICIUC NICOLAI
15.09.1956
PD
2004-2008
2.
ALBICIUC VASILE
15.11.1958
PSD
2004-2008
3
BOICIUC IOAN
27.05.1958
PSD
2004-2006
4
BODNARUK ALAJOS
20.06.1951
UDMR
2004-2008
5
BOTA MIHAI
30.07.1962
PSD
2004-2008
6 BACEA PETRU VASILE 15.10.1975
PD-L
2004-2008
7 SEMENIUC GHEORGHE 26.06.1950
PRM
2004-2008
8
DOBRA IOAN
09.07.1951
PSD
2004-2008
9
BODNARIUC VASILE
11.01.1953
PRM
2005-2008
10 MARTOCEAN STEFAN 06.10.1948
PNL
2004-2008
11
OPRISAN ELEK
29.03.1943
UUR
2004-2008
12
ROMANIUC VASILE
07.12.1949
PSD
2006-2008
13
FETCO VASILENA
13.02.1952
PRM
2007-2008
14
TRAISTA IOAN
04.08.1960
PD
2004-2008
15
COPOSCIUC ILIE
17.01.1966
PRM
2004(5 luni)
e) mandatul 2008-2012
Nr.
crt.
0
1.

Nume şi prenume
1
ALBICIUC NICOLAI

Data naşterii Apartenenţa politică
2
15.09.1956

3
PD-L

Perioadă
4
2008-2012
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2.
BACEA PERU VASILE
3.
BODNARIUC VASILE
4 . BODNARUK ADALBERT
5
BOICIUC IOAN
6
BOTA MIHAI
7
COPOSCIUC ILIE
8
DOBRA IOAN
9
GRIJAC NICOLAI
10 HEREA MARIA-AURELIA
11 PRODANIUC GHEORGHE
12
RUSCOVAN IOAN
13 SEMENIUC GHEORGHE

15.10.1975
11.01.1953
31.05.1941
27.05.1958
30.07.1962
17.01.1966
09.07.1951
19.06.1949
27.08.1961
21.09.1962
20.10.1968
26.06.1950

PD-L
PRM
PSD
PSD
PSD
PNL
PSD
PSD
UDMR
UUR
PD-L
PNL

2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012
2008-2012

f) mandatul 2012-2016
Nr.
Nume şi prenume
crt.
0
1
1.
ALBICIUC NICOLAI
2.
BOTA MIHAI
3.
GRIJAC NICOLAI
4.
COPOSCIUC MIHAI
5
COPOSCIUC ILIE
6 BOUT ALEXA-VLADISLAV
7 HEREA AURELIA-MARIA
8
IERIMA VICTORIA
9
LUSCAN MIHAI-MARIN
10
MESCO VASILE
11
OPRISAN ELEK
12 PRODANIUC GHEORGHE
13
RUSCOVAN IOAN

Data naşterii Apartenenţa politică Perioadă
2
15.09.1956
30.07.1962
19.06.1949
16.11.1957
17.01.1966
07.09.1969
27.08.1961
23.04.1975
22.07.1969
21.02.1980
29.03.1943
21.09.1962
20.10.1968

3
PDL
USL
USL
PPDD
USL
UUR
UDMR
PDL
USL
USL
UUR
UUR
UUR

4
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016

g) mandatul 2016-2020
Nr.
crt.
0
1.
2.
3
4
5
6

Nume şi prenume

Data naşterii

1
ALBICIUC NICOLAI
BOICIUC IOAN
BODNARIUC VASILE
BOTA MIHAI
BOUT ALEXA VLADISLAV
COPOSCIUC ILIE

2
15.09.1956
27.05.1958
11.01.1953
30.07.1962
07.09.1969
17.01.1966

Apartenenţa
politică
3
PNL
PSD
PER
PSD
PSD
PER

Perioadă
4
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
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7
8

COPOSCUC MIHAI

16.11.1957

PUNR

DUBEC VASILE ALEXANDRU 24.10.1978

PMP

9
GRIJAC NICOLAI
10
HERBIL VIOREL-IOAN
11
LUSCAN MIHAI-MARIN
12
MESCO VASILE
13
RUSCOVAN IOAN
14
RAHOVAN VASILE
15
IERIMA CRISTIAN-MIHAI
16
ALBICIUC GHEORGHE
17 CELENIUC HAFIA-CRISTINA

2016-2020
2016
(6 luni)
2016-2020
2016-2018
2016-2018
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2017-2020
2019-2020
2019-2020

19.06.1949
30.07.1973
22.07.1969
21.02.1980
20.10.1968
12.01.1962
16.07.1992
17.09.1974
30.10.1982

PSD
UUR
PSD
PMP
PNL
PSD
PMP
PSD
UUR

Data
naşterii
2
30.07.1962
30.10.1982
16.11.1957
17.01.1966
01.08.1971
01.04.1969
04.06.1957

Apartenenţa
politică
3
PSD
UUR
UUR
PER
USR
PNL
PMP

23.05.1975

UUR

2020-

21.02.1980
18.04.1975

PNL
PMP

2020202020202021
20202020-

h) mandatul 2020 - 2024
Nr.
crt.
0
1.
2.
3.
4,
5
6
7

Nume şi prenume

9
10

1
BOTA MIHAI
CELENIUC HAFIA
COPOSCIUC MIHAI
COPOSCIUC ILIE
HOZA ION
HUSARCIUC IACOB
KOPOSTIUC OTILIA
LUSCAN LOREDANAMIHAIELA
MESCO VASILE
NEGREA VASILE

11

ROMANIUC IOAN

29.06.1951

PSD

12
13

RUSCOVAN IOAN
TREISTA IOSIF

20.10.1968
05.03.1955

PNL
USR

8

Perioadă
4
2020202020202020202020202020-

II. VICEPRIMARI
a) mandatul 1992-1996
Nr.
Nume şi prenume Data naşterii
crt.

Apartenenţa politică

Perioadă
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0
1
2
1 BOUT VASILE 24.10.1943
2. HERBIL VICTOR 21.01.1954

3
4
IND
1992-1993
CANDIDAT INDEPENDENT 1993-1996

b) mandatul 1996-2000
Nr.
Nume şi prenume
crt.
0
1
1. BODNARUK ALAJOS

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

2
20.06.1951

3
UDMR

4
1992-1996

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

2
20.06.1951

3
UDMR

4
2000-2004

c) mandatul 2000-2004
Nr.
Nume şi prenume
crt.
0
1
1. BODNARUK ALAJOS

d) mandatul 2004-2008
Nr.
Nume şi prenume Data naşterii Apartenenţa politică
Perioadă
crt.
0
1
2
3
4
1. RUSCOVAN IOAN 20.10.1968
PD
22.06.2004-20.10.2004
2 COPOSCIUC ILIE 17.01.1966
PRM
17.11.2004-2008

e) mandatul 2008-2012
Nr.
crt.
0
1.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

1
COPOSCIUC ILIE

2
17.01.1966

3
PNL

4
2008-2012

f) mandatul 2012-2016
Nr.
crt.
0
1.

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

1
RUSCOVAN IOAN

2
20.10.1968

3
UUR

4
2012-2016

g) mandatul 2016-2020
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Nr.
Nume şi prenume
crt.
0
1
1. COPOSCIUC ILIE
h) mandatul 2020 -2024
Nr.
crt.
0
1.
2.

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

2
17.01.1966

3
PER

4
2016-2020

Nume şi prenume

Data naşterii

Apartenenţa politică

Perioadă

1
RUSCOVAN IOAN

2
20.10.1968

3
PNL

4
2020-

ANEXA Nr. 7 la statut
Procedura privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Comunei", respectiv a
"Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Rona de Sus"
Art. 1. Titlul de "Cetăţean de onoare al Comunei Rona de Sus", denumit în continuare Titlu reprezintă cea mai
înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al Comunei Roade Sus.
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Art. 2. Certificatul de "Fiu/fiică al/a comunei Rona de Sus", denumit în continuare Certificat reprezintă distincţia
acordată de către Consiliul Local al Comunei Rona de Sus, persoanelor născute în comuna Rona de Sus,
la împlinirea vârstei de 18 ani.
Art. 3. Diploma la implinirea varstei de 50 de ani de la casatorie, se acorda cuplurilor care au implinit 50 de ani
de la casatorie
Art. 3. Titlul / Certificatul/Diploma se pot acorda la iniţiativa:
a) primarului;
b) consilierilor locali;
c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul
electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Art. 4. (1)Acordarea Titlului şi a Certificatului nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, vârstă, domiciliu,
sex, religie, apartenenţă politică.
(2) Acordarea Diplomei este conditionata de domiciliu stabil in comuna Rona de Sus, casatorie
neintrerupta de 50 ani, etc
Art. 5. Titlul / Certificatul și Diploma, au următoarele caracteristici:
a) sunt personale;
b) sunt netransmisibile;
c) reprezintă un drept al titularului;
d) au valabilitate nedeterminată.
Art. 6. Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau personalităţi care se
găsesc în una din următoarele situaţii:
a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus amprenta asupra
dezvoltării comunei Rona de Sus şi a imaginii acestuia;
b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei Rona de Sus, în
ţară şi străinătate;
c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau prin
sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în comuna Rona de Sus;
d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au produs o
îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei Rona de Sus;
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e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea
unei imagini pozitive a comunei Rona de Sus, în lume;
f) sportivi din comuna Rona de Sus care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive
internaţionale;
g) alte situaţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local, după caz.
Art. 7. Nu pot deţine Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii:
a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni contra statului, crime împotriva
umanităţii, fapte penale;
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după clarificarea
situaţiei juridice.
Art. 8. (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin depunerea unui dosar
la unitatea administrativ-teritorială respectivă.
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puţin următoarele înscrisuri:
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) curriculum vitae (în original);
c) certificat de cazier judiciar (în original);
d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul).
(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puţin următoarele
înscrisuri:
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) curriculum vitae (în original).
(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al unităţii
administrativ- teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoţit de referatul de aprobare şi dosarul
prevăzut la alin. (2) sau (3).
(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului dacă
sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în şedinţă ordinară sau extraordinară.
(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea absolută a
consilierilor consiliului local sau judeţean, după caz.
(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs.
(9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei Rona de Sus, în cadrul şedinţelor ordinare sau
extraordinare ale Consiliului Local a comunei Rona de Sus
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(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Rona de Sus, în cadrul unei festivităţi
care se organizează de către primar.
Art. 9. Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:
a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare;
b) primarul comunei Rona de Sus prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii Hotărârii
Consiliului Local nr. . . . . . . . . . .1;
Se va completa cu numărul hotărârii consiliului judeţean sau al hotărârii consiliului local prin care s-a
adoptat acordarea Titlului.
1

c) primarul comunei Rona de Sus, înmânează diploma de "Cetăţean de onoare al Comunei Rona de Sus"
persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;
d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;
e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului;
f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în Cartea de
onoare a Comunei Rona de Sus .
Art. 10. Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Comunei Rona de Sus, la dezbaterea
materialelor care privesc întreaga comunitate;
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului Local al Comunei
Rona de Sus sau în care acesta este coorganizator;
c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna Rona de Sus;
d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural- sportive organizate de instituţiile aflate în
subordinea consiliului judeţean/local;
e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei
Rona de Sus.
Art. 11. Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situaţii:
a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului.

Art. 12. Titlul se retrage în următoarele situaţii:
a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilităţile prevăzute la art. 7 lit. a);
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b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură comunei Rona de Sus,
locuitorilor săi sau ţării.
Art. 13. Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Rona de Sus, după următoarea
metodologie:
a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Rona de Sus de către persoanele menţionate la art. 3;
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local;
c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate absolută, cu
aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;
d) la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, la
solicitarea sa.
Art. 14. Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Rona de Sus .
Art. 15. Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuţă cu numele acestuia.
Art. 16. Informaţiile publice referitoare la "cetăţenii de onoare" vor fi publicate şi în format electronic pe pagina
de internet a unităţii administrativ-teritoriale respective.
Art. 17. Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de către primarul
comunei Rona de Sus .

ANEXA Nr. 8.a la statut
Reţeaua rutieră
A. Drumuri de interes naţional
1. Drumuri naţionale principale
Drumul national DN18, cuprins între limita teritorială cu comuna Rona de Jos Km 79+288 și limita
teritorială cu comuna Petrova, KM 88+500, are o lungime de 9,5 km pe teritoriul localitatii Rona de Sus,
din care 5,35 km în intravilanul localitatii Rona de Sus. DN 18 este modernizat (covor rutier nou, poduri,
podețe și ziduri de sprijin refăcute și canalizare pluvială) lucrările încheindu-se în cursul anului 2014
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B. Drumuri de interes judeţean
Drumul judeţean DJ 186A, cu o lungime de 3 km pe teritoriul comunei Rona de Sus, reprezinta drumul
care trece prin localitatea Costiui

C. Drumuri de interes local
1. Drumuri comunale
Drumul comunal DC 16,( Rona de Sus – Costiui) cu o lungime de 3,17 km covor astfaltic
reprezinta o scurtatura spre localitatea Costiui, porneste din centrul comunei, drumul care strabate strada
Solonet, trece pe langa Manastirea Ortodoxa Ucraineana Rona de Sus si coboara in satul Costiui pe langa
Biserica Greco Catolica Costiui. Drumul are o singură bandă de circulație

2. Drumuri vicinale
Drumul comunal Coștiui – Rona de Jos: Drumul este dispus paralel cu DJ 186A și DN 18,
intersectându-se cu acestea în două locuri. Drumul are o lungime totală de 7,35 km, este amenajat cu
macadam și echipat cu podețe. Este construit pe terasamentul vechii linii ferate ( drum de centura), in
mare parte astfaltat in interiorul localitatii Rona de Sus
3. Străzi
Drumuri secundare au caracter de străzi în parte modernizate, pietruite sau cu pământ: agricole
și forestiere, care necesită lucrări de extindere, modernizare, reabilitare, împietruire, după caz, pentru ca
oamenii din comună să poată circula în condiții cât mai bune atât pentru a ajunge la gospodării cât și la
terenurile agricole. Lungimea rețelei stradale, aferenta zonei locuite – raportată la încadrarea în PUG-ul
existent, este de 16,8 km. Rețeaua stradală a celor două localități este situată pe ambele părți ale DJ186A
și DN 18. Rețeaua stradală este formată din străzi și ulițe cu lungimi de la câteva metri până la 1 km și
este nemodernizată, astfel: Rona de Sus: 10,8 km, din care cca. 30 % reprezintă străzi
secundare/ulițe;Coștiui: 6 km, din care cca. 40 % reprezintă ulițe/străzi secundare). La cei 15 km drumuri
clasificate se mai aduna cca. 30-35 km drumuri neclasificate (străzi, ulițe, drumuri agricole și drumuri
forestiere etc.). Drumul comunal de centură, alte drumuri comunale și agricole au fost pietruite 90 %
dintre drumurile comunei, cca. 16 km covor asfaltic.

4. Poduri si podete
Principalele poduri existente in comuna Rona de Sus:

Unitatea PRIMARIA RONA DE SUS
Nr DENUMIREA BUNURILOR
.
INVENTARIATE/ PODURI si PODETE
crt
.
0
1
1
POD FEDETUL
2
POD PEREHUT (PIETRĂRIE)
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

POD L. PIAȚĂ
POD SOLONEȚ
POD CARNAZOVA
POD PIȘITOAREA
POD POPADIUC VASILE
POD SENES -HIGEA
PODEȚ F CFF (CALVARIA)
PODEȚ CIUROI 2
PODEȚ 2 TEI
PODEȚ FRANYI AL.
PODEȚ ( FABRICA-APA SĂRATĂ)
PODEȚ (CLUB-FABRICĂ)
PODEȚ L. IVANOVICS
PODEȚ LILIN (NASUI)
PODEȚ SPRE LOPUȘNĂI ( DOVHETERNIA)
POD ȘUȘMAN (VORONICO)
POD ȘUȘMAN (BILAS)
POD PIȘITOAREA (F.CFF)
POD LEMN (CAZAN GH. VITRĂC)
PODEȚ F. CFF (MARICINE)
PODEȚ SPRE JULÂNȚII (MAGHEAR V.)
PODEȚ SOLONEȚ (ȚURAN)
PODEȚ SOLONEȚ (CIRIBANCINE)
PODEȚ DC 16 - 5 BUC.
POD CĂRNAZOVA
POD MADEAR LAZ (UDRICIUC)
PODEȚ PIȘITOAREA (CASCADA)
POD LEMN ȘUȘMAN (SCOTARI)
POD (+ ZID DE SPRIJIN) STUPĂ
POD LAL

ANEXA Nr. 9 la statut
Principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale
si alte asemenea
I. Instituţii din domeniul educaţiei şi cercetării
SCOALA GIMNAZIALA RONA DE SUS, cuprinde invatamantul prescolar, primar si gimnazial.
Este situată in centrul localitatii Rona de Sus, asezata în nord-vestul României, pe DN 18, la o distanţă de
cca 20 km de municipiul Sighetu – Marmaţiei. Majoritatea elevilor provin din familii de agricultori cu o
situaţie economică modestă.
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I.1.Scurt istoric al şcolii
Denumirea localităţii Rona de Sus este de origine latină. Rona vine de la latinescul “rona-ronus”
însemnând aşezare în care există mină. Şi numele satului Coştiui (sat aparţinător) este latin: Coştiui
provenind din cuvântul latin “castellum”, ceea ce înseamnă castel.
Prima unitate de învăţământ din această parte a ţării a fost înfiinţată în anul 1773, având o strânsă
legătură cu biserica, limba de predare fiind limba maghiară, care în a doua jumătate a secolului al XVIII
era limba oficială. Incepand cu anul 1945, invatamantul de stat in Rona de Sus a început să se desfășoare
in limba ucraineană. Predarea si in limba romana se face incepand cu anul 1963.
I.2. Evoluţia denumirii şcolii
Şcoala din Rona de Sus a devenit “şcoală modernă” abia după 1918. După acest an denumirea
şcolii s-a schimbat de mai multe ori.
PERIOADA

DENUMIREA ŞCOLII

1918 - 1925

Gimnaziu Rona de Sus

1925 – 1955/56

Şcoala primară de stat Rona de Sus

1955/56

Şcoala elementară mixtă Rona de Sus

1960

Şcoala elementară de şapte ani Rona de Sus

1961-1963

Şcoala elementară de opt ani Rona de Sus

1963 – 1964

Şcoala generală elementară Rona de Sus

1964 – 2000

Şcoala generală Rona de Sus

2000 – 2012

Şcoala cu clasele I-VIII Rona de Sus

2012 - prezent

Şcoala Gimnaziala Rona de Sus

I.3. Baza materială
Şcoala Rona de Sus. Suprafaţa totală 8100 mp, din care curtea 6200 mp, clădirea veche 250 mp,
clădirea „A” 1050 mp, clădirea „B” 400 mp, sala de sport 200 mp.
Şcoala are sala de sport, dar nu are teren de sport. Există laboratoare (fizică, chimie, biologie) şi cabinete
de specialitate (istorie,geografie, limba ucraineană).
Nivelul dotărilor cu resurse educaţionale: şcoala are în dotare planşe, hărţi, aparate de proiecţie
(un retroproiector şi două videoproiectoare), materiale didactice specifice laboratoarelor de fizică, chimie,
există un cabinet de informatica (laborator AeL) cu 10 calculatoare, televizoare, fax, două copiatoare,
calculatoare. Biblioteca are un numar de 4 000 de volume
Despre invatamatul din Costiui, nu avem cunostinte pana in 1730, cand au venit primii misionari
minoriti, iar pe urma piariti. Scoala romano-catolica, functiona in limba maghiara si apatinea bisericii, iar
forul superior se afla la Oradea.
Dupa 1867 in localitate functiona o scoala cu 6 clase pentru baieti, iar din anul 1894 o alta scoala
pentru fete. In 1958 se infinteaza o scoala speciala ajutatoare cu 20 de elevi in cladirea cstelului Apaffi.
Scoala a functionat 5 ani, dupa care s-a mutat la Gardani, judetul Salaj. Dupa mutarea acestei scoli,
cladirea este ocupata de Scoala elementara din Costiui.
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În anul școlar curent în unitatea cu personalitate juridică sunt înscriși 364 de elevi și preșcolari,
repartizați în 22 de grupe și clase, 33 de elevi și preșcolari studiază în limba ucraineană, iar 321 de elevi
studiază Limba ucraineană – maternă și 9 elevi studiază Limba maghiară – maternă.
In centrul localitatii Rona de Sus, se gaseste o gradinita unde activeaza 3 grupe iar in capatul
localitatii ( Jidicia) activeaza o grupa.
In centrul localitatii Costiui, exista o gradinita, unde in prezent activeaza 2 grupe de prescolari
Datorita scaderii numarului populatiei si implicit a copiilor, in localitatea Costiui, scoala s-a
desfiintat, copiii frecventand cursurile scolii gimnaziale din Rona de Sus.
Situatia statistica privind personalul incadrat in invatamant in Scoala Gimnaziala Rona de Sus, in
anul scolar 2021-2022:
Titulari

Suplinitori
calificati

Persional
asociat

Pensionari

Suplinitori
necalificati

Total cadre
didactice

Personal
didactic
auxiliar

Personal
nedidactic

Total
persoane

35

3

0

0

0
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3

8

49

II. Instituţii din domeniul culturii
II.1. CAMINE CULTURALE, unul in localitatea Rona de Sus, si unul in localitatea Costiui
II.2. BIBLIOTECA COMUNALĂ. După informatiile unor localnici, biblioteca comunală
datează din anul 1954. Incă de la inființare, biblioteca iși are locația intr-o sală a vechiului Cămin
Cultural. La inaugurare au existat aproape 400 de volume de carte în limba romană, maghiară, ebraică
și ucraineană. In anul 1958 în urma finalizării construcției actualului Cămin cultural, sediul bibliotecii
se mută într-una dintre încaperi, unde functionează și azi. Pana în anul 2010, numărul volumelor de
carte a ajuns la 7498.
In anul 2021, conform fisei de inventariere, numarul volumelor de carte a ajuns la 9431 buc. din
care: volum carti bibioteca=9164; donatii-Programul LIBROMAR 2019 – Biblioteca Judeteana
,,Petre Dulfu,, Baia Mare – 230 buc; donatii-Programul LIBROMAR 2021 – Biblioteca Judeteana
,,Petre Dulfu,, Baia Mare – 37 buc.
III. Instituţii din domeniul sănătăţii.
Dispensar medical uman din localitatea Rona de Sus si Microspital din localitatea Costiui.
In anul 1954 la Rona de Sus a fost infiintat dispensarul uman in calui Csicsi, peste podul Ronisoara. In
anul 1962, dispensarul s-a mutat in casa lui Duvăd ( fosta cărșmă) unde functioneaza si in present.
In anul 1976 a fost infiintat un cabinet stomatologic, care functioneaza si azi.
In present, pe raza localitatii Rona de Sus, mai exista un cabinet stomatologic privat aflat dea lungul DN 18 si o farmacie care functioneaza in incinta cladirii dispensarului medical uman.
Paralel cu tratarea bolilor la oameni s-a dezvoltat si medicina veterinara. In present functioneaza
un cabinet de medicina veterinara.
IV. Instituţii din domeniul asistenţei sociale
Asistenta sociala este asigurata de catre un compartiment de asistenta sociala din cadrul Primariei
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comunei Rona de Sus. Biroul de Asistenţă Socială are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele
sociale ale comunităţii, din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu
dizabilităţi, cu venituri mici, precum şi a altor persoane aflate în situaţie de risc.
Servicii de Stare Civila Compartimentul de stare civila, se afla in subordinea Primarului
Comunei Rona de Sus, si asigura intocmirea actelor de stare civila de nastere, casatorie, deces si
eliberarea certificatelor de stare civila cetatenilor nascuti pe raza comunei.
Serviciu voluntar pentru situatii de urgenta, dotat cu autospeciala de stins incendii,
Servicii de ordine publica. Post de Politie cu 4 angajati
Ghiseu postal: 4 angajati: un officiant si 3 factori postali.
V. Instituţii în domeniul tineretului şi sportului
2 terenuri de sport, neamenajate: COSTIUI si RONA DE SUS

ANEXA Nr. 10 la statut
Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi
terţiar, precum şi din agricultură
Spațiul rural al comunei Rona de Sus este caracterizat ca fiind un spațiu rural cu economie de
subzistență. Activitățile economice s-au dezvoltat în concurență cu potențialul și resursele locale,
economia fiind axată pe meserii tradiționale; agricultura; creșterea animalelor; exploatări forestiere,
construcții din lemn – locuințe și căsuțe de vacanță; confecționarea diferitelor elemente din fier forjat;
confecționarea straielor populare. Lista principalilor agenți economici din comuna Rona de Sus si
obiectul de activitate:
S.C. CVASCIUC S.R.L. Coștiui, Nr. 336 Prelucrarea lemnului
35

STATUTUL COMUNEI RONA DE SUS
S.C. RONISOARA S.R.L. Rona de Sus, Nr. 8 Brutărie, comerț
S.C. NAVOCSUR IMPEX S.R.L. Rona de Sus, Nr. 804 Brutărie, restaurant, pietrărie, comerț
SC PORTOS TRANS . Rona de Sus, Nr. 1210, Transport
DEALUL HERA S.N.C. Rona de Sus, Nr. 1202, Motel Cazare și AP
TRAISTONE SRL, Rona de Sus, nr. 1158, prestari servicii – expoatare forestiera
HERBIL VAL SRL, Rona de Sus, nr.98, prestari servicii, mechanic auto
AUTO FRASIN SRL, Rona de Sus, nr.77A, instructor autor, frizerie si coafor
LENKA SRL, Rona de Sus, nr.8, prestari servicii, electrician
VOLOSIANCA PROD SRL, Rona de Sus, nr.128
FLOFOR COM SRL, Rona de Sus, nr.116, magazin mixt, tip ABC
ZADILOC SRL, Rona de Sus, nr.679A, constructii
SURFOREST SRL, Rona de Sus, nr.304A, exploatare forestiera
EXPLO VANISOR SRL, Rona de Sus, nr.1208, exploatare forestiera
LOPUSOC CONSTRUCT SRL, Rona de Sus, nr.1047, prestari servicii, constructii
SALON ILINCA RONA SRL, Rona de Sus, nr.122, manichiura
SALON MIKA TEODORESCU, Ronade Sus, coafor
FEDETUL PROD SRL, Rona de Sus, nr.464, brutarie
MARICINE PYT SRL, Rona de Sus, nr.1232, constructii
AGRO DRIMELA SRL, Rona deSus, nr.962, agricultura, cresterea bovinelor
DEALU HERA PRODANIUC SRL, Rona de Sus, nr.1204G, exploatare forestiera
HERBIL AGROMINA SRL, Ronade Sus, nr.81A, agricultura, cresterea taurinelor
HERBIL VIC TEAM SRL, Rona de Sus, nr.81A, cresterea ovinelor, agrcultura
FERMA BODNARUC SRL, Rona de Sus, nr.1332, cresterea ovinelor, agricultura
INFINITY ANGEL SRL, Rona de Sus, nr.1318, magazin mixt, confectii
FORTE LEMN SRL, Rona de Sus, nr.1208A, exploatari forestiere
LUCIAN ANAMARIA SERVICII, SRL, Rona de Sus, nr.1258, spalatorie auto,
ESCAVARI & CONSTRUCTII DUBEI SRL, Rona de Sus, nr.1317, excavari,
NICU RUS CONSTRUCTII SRL, Rona de Sus, nr.813, constructii
TICOART LEMN SRL, Rona de Sus, nr.6, confectionari butoaie din lemn
PENSIUNEA POIANA CORNET, Rona de Sus, cazare, AP
SC SUSMAN IMPEX SRL, Rona de Sus, AP
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AMARYLIS ANDRA SRL, Rona de Sus, nr.1335, florarie

Pe langa principalii agenti economici din comuna Rona de Sus, in central localitatii Rona de Sus,
isi desfasoara activitatea si 2 supermarketuri: UNICARM si PROFI

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul

comunei Rona

ANEXA Nr. 11 la statut
de Sus

Comunele sunt persoane juridice de drept public, au parimoniu propriu si capacitate juridica
deplina .
Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi
imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi
obligaţiile cu caracter patrimonial. Bunurile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse
inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale. Inventarul
bunurilor unităţilor administrativ-teritoriale se constituie într-o anexă la statut, care se actualizează anual.
Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în note explicative
anexate la inventar.Bunurile aflate in proprietate publica sau privata a UAT Rona de Sus, pot fi date in
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administrare, regiilor autonome si institutiilor publice, inchiriate, concesionate sau pot fi atribuite in
folosinta gratuita pe termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitati de
binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice pe baza unor criterii pe care consiliul local le va
stabili prin hotarare in deplina concordanta cu prevederile legilor in vigoare .Asemenea criterii se vor
stabili si in cazul cumpararii unor bunuri sau vanzarii bunurilor aflate in domeniul privat al comunei .
Vanzarea concesionarea si inchirierea se face prin licitatie publica, potivit legii.
I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al comunei Rona de Sus, anexa nr.11a la
prezentul statut
II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Rona de Sus, anexa nr 11b la
prezentul statut

ANEXA Nr. 12 la statut
Principalele entităţi privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele,
instituţiile de utilitate publică, precum şi celelalte organizaţii nonguvernamentale, care au sediul
sau punctul declarat că funcţionează la nivelul unităţii administrativ-teritoriale
I. Principalele partide politice
- PNL,
- UUR, sediu propriu in localitatea Rona de Sus
- PSD,
- USR
- PMP
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II. Cultele religioase
Localitatea COSTIUI
Biserica Romano-Catolică Sf. Ioan. Biserica a fost construită în stil baroc între anii 1807-1812.
.In 1995 a fost renovat exteriorul, iar interiorul în anul 1997. Biserica se află localizată, vis a vis de
Castelul Apaffi. In biserica există un tablou pictat de pictorul Hollosy Simion ( un Pictor care aparține
de artiștii băimăreni din sec.XIX – lea): Maria cu pruncul Isus.
Biserica Greco-Catolică din Coștiui „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Rona de Sus ,
Biserica a fost construită în jurul anului 1780, cu aprobarea reginei Maria Tereza, la cererea
muncitorilor mineri din acea vreme. Biserica e construită din piatră, în stil baroc. Printre obiectivele
de cult de valoare care s-au păstrat se numără o via crucis de dimensiuni considerabile și o statuetă a
sf. Anton de Padova. Mai târziu au fost făcute unele modificări și adăugiri, cum ar fi iconostasul.
Biserica are hramul „Adormirea Maicii Domnului” și se celebrează în fiecare an în data de 28 august,
după calendarul iulian (stil vechi).După instalarea guvernului comunist, parohia greco-catolică a fost
desființată și anexată de biserica ortodoxă și așa a rămas până în anul 1990 când pr. Vasile Udriciuc
s-a reîntors cu întreaga comunitate la biserica greco-catolică.
Capelele din „Calea Crucii”. Biserica Calvariei și capelele din „Calea Crucii” formează un
monument istoric aflat pe teritoriul satului Coștiui. Acestea se află în cimitirul romano-catolic din
Coștiui, sunt orientate pe direcția N-S și au fost realizate între 1841-1842. Hramul Kalvariei se ține
pe14 septembrie.
In localitatea RONA DE SUS sunt localizate:
Mănăstirea Ortodoxa Adormirea Maicii Domnului Rona de Sus Este prima mănăstire
ucraineană care s-a construit în România, fiind locuită de călugărițe, iar religia este ortodoxă de rit
vechi.În anul 1992, la inițiativa conducerii Vicariatului Ortodox Urcrainean din România, se naște
proiectul construcției unei mănăstiri ortodoxe cu rit ucrainean, care avea să fie prima mănăstire
ucraineană din România. La 28 august 1992, (Adormirea Maicii Domnului pe stil vechi) s-a sfințit
piatra de temelie a mănăstirii, care avea să se construiască pe un teren donat de un bun credincios din
aceeași comună. În prezent Mănăstirea de maici din Rona de Sus este un centru spiritual pentru
credincioșii ortodocși ucrainieni din România, pentru credincioșii din împrejurimi și nu în ultimul
rând pentru mai mulți turiști, care fiind fascinați de zona pitorească și de peisajele maramureșene, fac
pelerinaje în cele mai pure locuri ale țării, oaze de liniște sufletească și izvoare de spiritualitate.
Mănăstirea este construită în stil maramureșean, construcții făcute din lemn de brad și stejar,
caracteristice zonei în care se afla. Biserica mănăstirii, îmbină stilul bisericilor maramureșene
construite din lemn de stejar, cu stilul ortodox răsăritean, acela al turnului „sferic”. Corpul chiliilor
(așezământ în care locuiesc călugării) este construitdin lemn de brad, construcția îmbinând și ea stilul
geografic cu cel eclesial (pridvorul – care e specific caselor tradiționale românești; și cele două
„turnulețe” specific construcțiilor bisericești
Biserica Ortodoxă Ucraineană– Rona de Sus Localitate: Rona de Sus, nr.1256 Comună: Rona
de Sus Județ: Maramureș Hram: Nastera Maicii Domnului – 21 septembrie. Construirea bisericii a
inceput prin anii 1400 atunci cand au intrat in functiune ocnele de sare din Costiui.
In anul 1640 s-a finalizat zidirea bisericii din lemn, care avea geamuri foarte mici dar dese,
interiorul era inalt de 3-4 metri, nu avea bolta, iar turla s-a ridicat la 20 m. In anul 1889 biserica de
lemn a fost daramata, iar in anul 1860 s-au facut demersuri pentru zidirea unei noi biserici, iar
lucrarile de zidire au durat 20 de ani, sfintirea ei a avut loc in anul 1889.
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Biserica din piatră și cărămidă este construita in stil gotic si este foarte atractiva prin pictura sa
veche de peste 100 de ani, dar si in picturi realizate recent in tehnica frescă cu chipurile realiste ale
sfintilor ( intre 1872 – 1910).
Clopotnita este amplasata in curtea biserici, care a fost zidita inre anii 1991-1992. Clopotul a fost
fabricat pe vremea regelui Carol al II lea, turnat de catre Frigeric Hunic din Arad (1939) avand o
greutate de peste 1881
Biserica Martorii lui Iehova Localitatea Rona de Sus, nr.838, Comuna Rona de Sus, Județ:
Maramureș, construită în anul 1994
Biserica Penticostală: Localitate: Rona de Sus Comuna Rona de Sus, Județ: Maramureş
Biserica Baptistă: Localitatea Rona de Sus Comuna Rona de Sus, Județ: Maramureș

III. OBIECTIVE TURISTICE:
III.1. MONUMENTE ISTORICE
III.1.1. Castelul -Apaffi COD LMI 2004-MM – II -m-A04557 (în maghiară Appaffi kastély, în
germană Apaffi scioss), Sec XV-XVIII temporar folosit în trecut de conducerea minei de sare, în
prezent local pentru școala generală cu clasele I-VIII Coștiui. Initial, Castelul Apaffi a fost castel de
vânătoare, închisoare și reședința familiilor care au deținut minele de sare de la Coștiui; La sfârșitul
secolului al XVII – lea, acesta a devenit proprietatea voievodului Apaffy, care a renunțat ulterior la
domeniu în favoarea regelui Ungariei. Avea ziduri fortificate și sub există numeroase galerii prin care
erau duși ocnașii.Imobilul a fost renovat de numeroase ori și nimeni nu știe cu exactitate cum arata pe
vremea familiei Apaffi. Bătrânii susțin varianta ca inițial castelul a fost din lemn și se pare că a ars, pe
locul lui s-ar fi construit apoi altul, din piatră, care ar fi servit ca și castel de vânătoare.Se mai știe din
strămoși că sub castel exista un cavou misterios, în curte o fântână de 20 m care nu seaca niciodată,
castelul avea canalizare, iar pe zidurile groase de 80 sau chiar 120 cm n-a aparut niciodata igrasie
III.1.2. Monumentul lui Sf. Ioan de Nepomuk COD LMI 2004 MM-II-m-A-04810 (în maghiară
Nepomuki Szent János emlékmü), patronul minelor, datează din anul 1742. Statuia „Sfântul Ioan
Nepomuk” din Coștiui este un monument istoric aflat pe teritoriul localitatii Costiui
III.1.3. Biserica Romano-Catolică Sf. Ioan. Biserica a fost construită în stil baroc între anii
1807-1812. .In 1995 a fost renovat exteriorul iar interiorul în anul 1997. Biserica se află loc
alizată,vis a vis de Castelul Apaffi.
III.1.4. Biserica Greco-Catolică din Coștiui „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Rona de
Sus , Biserica a fost construită în jurul anului 1780, cu aprobarea reginei Maria Tereza, la cererea
muncitorilor mineri din acea vreme. Biserica e construită din piatră, în stil baroc. Printre obiectivele
de cult de valoare care s-au păstrat se numără o via crucis de dimensiuni considerabile și o statuetă a
sf. Anton de Padova. Mai târziu au fost făcute unele modificări și adăugiri, cum ar fi iconostasul.
Biserica are hramul „Adormirea Maicii Domnului” și se celebrează în fiecare an în data de 28 august,
după calendarul iulian (stil vechi).După instalarea guvernului comunist, parohia greco-catolică a fost
desființată și anexată de biserica ortodoxă și așa a rămas până în anul 1990 când pr. Vasile Udriciuc
s-a reîntors cu întreaga comunitate la biserica greco-catolică.
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III.1.5. Capelele din „Calea Crucii”. Biserica Calvariei și capelele din „Calea Crucii”
formează un monument istoric aflat pe teritoriul satului Coștiui. Acestea se află în cimitirul romanocatolic din Coștiui, sunt orientate pe direcția N-S și au fost realizate între 1841-1842.
III.1.6. Un obiectiv cu potenţial turistic din apropiere sunt Băile Coştiui aflate in satul Coștiui (în
maghiară Rónaszék și în ucraineană Коштіль) din comuna Rona de Sus. Denumirea de ''Coștiui'' ar
proveni, după unii istorici, de la cuvântul ''castelum''. În urma unor descoperiri arheologice au fost
atestate urme ale castelului Apaffy și unele vase din ceramică, care ar data din secolul al Xlll lea,
respectiv al XlV lea. Băile sărate din satul Coștiui (comuna Rona de Sus) au fost create pe apele sărate
ale unui lac format prin prăbușirea vechii saline imperiale, închisă definitiv în anul 1934, după
aproximativ 500 de ani de exploatare a sării Miocene. În prezent, Băile Coștiui nu funcționează
necesitand renovare si reamenajare totală. Existența apelor sărate de la Coștiui, cu proprietăți curative
deosebite, face ca dezvoltarea turismului balnear să fie una din prioritățile de dezvoltare a comunei.
III.2. CIMITIR EVREIESC. Construit acum 260 de ani, prima ingropată a fost o fată care a fost
omorâtă cu pietre de către semenii săi, pentru adulter. După al doilea război mondial, nu s-au mai
făcut inmormântări în cimitir, deoarece toți evreii au plecat din localitate, unii în Israel, iar alții au
fost deportați în Polonia, Germania și Rusia, decedând acolo.

III.3. REZERVATII SI OBIECTIVE NATURALE OCROTITE
În comuna Rona de Sus pe teritoriul administrativ se identifică două perimetre care fac parte din
două rezervații natural: Rezervația naturală Pădurea Ronișoara, Pădurea Ronișoara este o arie
protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturala de tip forestier),
situată în județul Maramureș , pe teritoriul administrativ al comunei Rona de Sus Aria naturală se află în
extremitatea central-nordică a județului Maramureș, în partea estică a satului Coștiui, în imediata
apropierea a drumului național DN18, care leagă municipiul Baia Mare de orașul Sighetu Marmației.
Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 publicată în
Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea planului de amenajare a
teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii protejate) și se întinde pe o suprafață de 62 hectare. Aria
naturală reprezintă o suprafață acoperită cu arbori seculari de gorun (Quercus petraea), care vegetează în
asociere cu specii de carpen (Carpinus betulus), prunus (Prunus avium) sau plop tremurător (Populus
tremula).Fauna este reprezentată de mamifere cu specii de: cerb (Cervus elaphus), căprioară (Capreolus
capreolus), mistreț (Sus scrofa), vulpe (Vulpes vulpes crucigera) sau lup (Canis lupus) Această pădure
face parte din Situl de importanță comunitară ROSCI0251 Tisa Superioară, al ariei de protecție specială
avifaunistică ROSPA0143 Tisa Superioară și al ariei naturale protejate de interes național 2.753
Pădurea de larice Coștiui este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a
(rezervație naturală de tip forestier), situată în nordul județului Maramureș, pe teritoriul administrativ al
comunei Rona de Sus. Aria naturală se află în extremitatea central-nordică a județului Maramureș, în
partea sudică a satului Coștiui, în apropierea drumului judetean DJ 186A. Rezervația naturală a fost
declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 publicată în Monitorul Oficial al Românii Nr.
152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a
- arii protejate) și se întinde pe o suprafață de 0,70 hectare Aria naturală reprezintă o suprafață acoperită
cu arborete de larice (Larix dacidua), cu vârste cuprinse între 125 și 150 de ani și înalți de până la 35 de
m.
III.4. POPASURI TURISTICE
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In localitatea Rona de Sus, se gasesc 3 popasuri turistice situate de-a lungul drumului naţional DN 18:
III.4.1. PENSIUNEA POIANA CORNET
Pensiunea POIANA CORNET este amplasata pe şoseaua ce urca spre Pasul Hera (604 m) la
aproximativ jumatatea distantei dintre Sighetul Marmatiei si Viseul de Sus, la iesirea din localitatea Rona
de Sus si este inconjurata de paduri masive de foioase si conifere.
Va asteapta aici intr-un cadru natural deosebit si un climat prietenos vara si iarna, o cladire dotata
cu tot confortul. Pensiunea dispune de 15 camere cu două şi trei paturi dotate fiecare cu baie proprie,
cablu tv si internet de mare viteza.
Restaurantul cu 50 de locuri va ofera bucate specific bucatariei maramuresene si ucrainiene
precum si o gama larga de retete international. Mancarurile traditionale sunt gatite din produse naturale
proaspete de la gospodariile taranesti din Rona de Sus si sunt stropite din belsug dupa dorinta cu licori si
tarii de-ale locurilor.
O sala de conferinte, un bar si o cafenea sunt puse la dispozitia oaspetilor. Terasa cu 200 de locuri
este deschisa spre o padure seculara si da farmec meselor de pranz, petrecerilor sau cinelor servite intr-o
ambianta si decor de exceptie.
III.4.2. POPAS TURISTIC COLNIC
Popasul turistic Colnic este amplasat pe şoseaua ce urcă spre Pasul Hera la aproximativ 500 m
de Pensiunea Poiana Cornet și este inconjurată de păduri masive de foioase si conifere.
III.4.3. PENSIUNE/RESTAURANT DEALU HERA
Hotel/Restaurant Dealu Hera se află în Rona de Sus şi are bar, restaurant, grădină şi terasă, 10
casute, etc. Parcarea privată este disponibilă la un cost suplimentar.
Oaspeții hotelului pot savura mic dejun englezesc complet/irlandez.
Hotel/Restaurant Dealu Hera este amplasat pe şoseaua ce urcă spre Pasul Hera la aproximativ 3
km de Pensiunea Poiana Cornet și la fel este inconjurat de păduri masive de foioase si conifere.
ANEXA Nr. 13 la statut
Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de comuna Rona de Sus.

In anul 2021, Comuna Rona de Sus, s-a afiliat la Asociația:
1. Asociația comunelor din România
2. Filiala județeană Maramureș a Asociatiei comunelor din România
3. Asociația GAL VALEA IZEI - MOISEI

ANEXA Nr. 14la statut
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Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local,
prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică,
obiceiuri şi/sau tradiţii

Denumirea
programului,
Nr.
proiectului sau
crt.
activităţii, după
caz
0
1
Proiectul/
1.
evenimetul
,,Nunta de aur,,

Descrierea elementelor de identitate locală de natură culturală, istorică,
obiceiurilor şi/sau tradiţiilor care se promovează/consolidează

Perioada în
care se
realizează

2

3
Annual, la
sfarșitul anului
calendaristic

,,Nunta de aur,, - Eveniment organizat pentru cupluri care au implinit
50 ani de la căsătorie

...

_________________________________
Nota: Datele din prezentul Statut au fost preluate din Monografia comunei Rona de Sus/ Strategia de
dezvoltare locala 2021-2027,
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