STATUTUL COMUNEI BUTENI.

l. ASEZARE GEOGRAFICA.
Comuna Buteni este situată în vestul României, în partea central – estica a
judeţului Arad. Localitatea de reşedinţă a comunei fiind localitatea Buteni, aflată pe
paralela de 45° 07' a emisferei nordice şi meridianul 22° 50' longitudine estică.
Comuna Buteni are urmatoarele localitati componente:
- Buteni – localitate resedinta de comuna;
- Berindia – sat apartinator;
- Cuied - sat apartinator;
- Paulian - sat apartinator.
Se învecinează la est cu comuna Silindia, la vest cu comunele Almas si Dieci, la
sud cu comunele Taut si Chisindia, la iar la nord cu comuna Barsa si orasul Sebis.
Este una dintre comunele mari ale judeţului Arad, localitatea de reşedinţă şi cele
3 sate aparţinătoare având o suprafaţă de 9284.01 ha şi o populaţie de 3702 locuitori.
Teritoriul comunei Buteni in suprafata de 9284.01 are urmatoarea componenta:
- arabil – 2882 ha;
- pasuni – 3206 ha;
- vii – 37 ha;
- livezi – 636 ha;
- paduri – 2497 ha;
- ape – 102 ha;
- drumuri – 159 ha;
- curti constructii – 127 ha;
- neproductiv – 81 ha;
Teritoriul se caracterizeaza prin altitudini variate, cu aspect atit de ses in lunca
Crisului Alb si in zona nord-estica,cit si deluros in rest cu altitudini ce depasesc pe
alocuri 250 m , amplasat in zona de conjuctie a Cimpiei de Vest cu muntii Zarandului,
Codru Mona anuntand zonele mai inalte din vestul judetului, a Muntiilor Apuseni.
Aspectul localitatilor este de tip adunat, fiecare sat avind o zona centrala proprie
ce consemneaza cladirea cu functiune de utilitate publica ( bisericiile, scoala, parcul,
posta, dispensarul, magazine) unitatile de productie agricola sau prelucrare fiind de
regula in afara vetrei satului.
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Trama staradala de tip ortogonal se intrepatrunde cu aspectul serpuit al strazilor
ce urmaresc vaile din vetrele satelor, ulitele din satele apartinatoare si satul resedinta
ilustrind amplasarea gospodariilor in baza unei parcelari din trecut, gândita unitar in
zona.
Localitatiile sunt strabatute de un traseu stradal principal, ce se confunda cu
drumurile modernizate ce continua in extravilan si fac legatura cu localitatile vecine
sau constituie trasee de circulatie importante pentru traficul rutier din judet.
Localitatiile comunei Buteni sunt amplasate in zona de deal a judetului Arad, cu
altitudini maxime de 160 m fata de nivelul Marii Baltice.
In zona teritoriului administrativ predomina o intindere a solurilor cu fertilitate
medie, chiar ridicata, in albia majora a Crisului Alb, ceea ce face ca fondul funciar sa fie
apreciabil.
Pe teritoriul comunei exista cursuri de apa de suprafata, vai, paraie ce deverseaza
in Crisul Alb, ce strabate teritoriul in zona estica, dinspre sud catre nord, localitatile
aflandu-se in bazinul hidrologic al Crisului Alb.
Valea Crisului are un fond climatic temperat – subcontinental cu influente
oceanice si diferentieri topoclimatice insemnate, datorita fragmentarii releliefului.
Bazinul Crisului Alb are un aspect detritic si simetric, colectind apele din partea
de sud si sud-vest a Muntilor Apuseni.
In raza comunei Buteni nu s-au identificat si nu sunt in exploatare resurse ale
solului, notabile.
Vegetatia spontana a bazinului Crisului Alb a constituit subiectul mai multor
lucrari de specialitate efectuate de-a lungul anilor, in medie academice: Universitatea
Babes Bolyai din Cluj-Napoca si Univ. Vasile Goldis din Arad.
Varietatea florei din teritoriu este compusa din: plante medicinale – 153 specii;
plante alimentare - 63 specii, plante melifere 218 specii; plante furajere – 115 specii
baza constituindu-se in graminee si leguminoase; plante toxice – 114 specii, plante
tinctoriale si tanante – 53 specii.
In teritoriul comunei Buteni se regaseste o suprafata de 2497 ha paduri, in cea
mai mare parte de foiase. Mai exista si o mare varietate de pomi fructiferi, pana in 1990
exploatati in cadrul fermelor pomicole din localitate, in prezent fiind exploati in
proportie mica de cetatenii reimproprietariti in urma Legii 18/1991.
2. ISTORIC
Primele atestari documentare;
- Loc. Buteni: 1334; denumiri de-a lungul timpului: Buken, Bewken,
Bekeny,Buttyin, Korosbokeny.
- Evolutie demografica:1715-1720 – sunt notate 41 familii; anul 1742 sunt
notate 80 familii; anul 1747 sunt notate 150 familii; anul 1776 – infiintarea
scolii romanesti; anul 1800 – 309 familii, anul 1823 - 1824 – 109 elevi la
Scoala romaneasca; anul 1828 – 581 familii: 1857 - 3149 locuitori; 1869 –
3313 locuitori; 1900 – 3245 locuitori; 1910 – 3628 locuitori; 1922 – 3083
locuitori.
- Loc.Berindia; 1473; denumiri de-a lungul timpului: Borosberend, Berinde,
- Evolutie demografica ; 1715 – 7 familii; 1771 – 1786 – 25 familii; 1828 – 52
familii.
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- Loc. Cuied; 1477 sub denumirea de Kewed. Evolutie demografica; 1742 – 30
familii; 1786 – 156 familii;1828 – 274 familii; 1851 - 1427 de locuitori. 1857
– 1486 locuitori, 1869 – 1755 locuitori; 1900 – 1424 locuitori; 1910 – 1723
locuitori; 1922 – 1439 locuitori.
- Loc. Paulian; 1552 sub denumirea de Gosd, ulterior Govosdia, Paulian,
Livada. Evolutie demografica: 1742 – 11 familii, 1786 – 52 familii; 1851 – 72
familii;1896 – 555 locuitori; 1900 – 511 locuitori; 1922 – 523 locuitori.
3. POPULAŢIA
Comuna Buteni are un număr de 3366 locuitori, satele componente fiind:
- Buteni – localitate resedinta de comuna – 2174 locuitori;
- Berindia – sat apartinator – 226 locuitori;
- Cuied - sat apartinator – 656 locuitori;
- Paulian - sat apartinator – 310 locuitori.
Datorita cadrului natural activitatile umane specifice sunt agricultura, cresterea
animalelor, silvicultura, mestesugul: prelucrarea pieilor, blanurilor de oaie, teritoriul
fiind caracterizat prin asezarii compacte, cu loturii cuprinse intre intre 500 mp si 12001800mp pentru gospodarii, ce au zona de locuinte si anexe gospodaresti si zona
gradinei de legume de pe linga locuinta cuprinsa in lot.
Populaţia ocupată reprezintă 820 locuitori din care :
In unitati
cu profil productie 330 persoane, agricultură 331 persoane,
administraţie publică 26 salariaţi, prestări servicii şi comerţ 57 salariaţi, sănătate şi
asistenţă socială 7 salariaţi, bănci 3 salariaţi, poştă 5 salariaţi, alimentaţie publică şi
turism 10 salariaţi, sectorul de ordine publică 4 salariaţi şi învăţământ 33 salariaţi.
Locuitorii comunei Buteni au urmatoarea componenta etnica:
- romani – 3466 locuitori;
- maghiari – 25 locuitori;
- rommi – 24 locuitori;
- germani – 11 locuitori;
- rusi lipoveni – 4 locuitori;
- slovaci – 2 locuitori;
- greci – 3 locuitori;
- alte etnii – 3 locuitori.
Din punct de vedere religios, locuitorii comunei Buteni au urmatoarea structura:
- ortodoxa – 2956 locuitori;
- romano catolica – 36 locuitori;
- greco – catolica – 4 locuitori;
- reformata – 3 locuitori;
- baptista – 416 locuitori;
- penticostali – 302 locuitori;
- adventisti de zia a 7-a – 8 locuitori.
4. LOCALITATEA DE RESEDINTA
In baza Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national – Sectiunea a IV-a „Reteaua de localitati”, satul de resedinta a comunei Buteni
– Buteni - este de rang IV, iar satele componente ale comunei Buteni – Cuied, Paulian
si Berindia – sunt de rang V.
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5. AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Conform legislatiei in vigoare autoritatile administratiei publice, prin care se
realizeaza de fapt autonomia locala sunt:
- Consiliul Local ca autoritate deliberativa si
- Primarul cu aparatul administrativ ca autoritate executiva.
Consiliul Local este compus din consilieri alesi prin vot universal egal, direct,
secret si liber exprimat in conditiile stabilite de lege privind alegerile locale. Perioada
mandatului este de patru ani.
Primarul ales si el in aceleasi conditii, viceprimarul si secretarul, impreuna cu
aparatul propriu constituie Primaria Comunei Buteni, institutie publica cu activitate
permanenta, care duce la indeplinire hotararile Consiliului Local si solutioneaza
problemele curente ale colectivitatii cetatenilor comunei Buteni.
Atributiile specifice autoritatilor administratiei publice locale sunt cele prevazute
de legea administratiei publice in vigoare - Legea nr. 215/2001.
Sediul unde functioneaza cele doua autoritati se afla situat in localitatea Buteni
nr. 78, judetul Arad, cod 317065.
Consiliul Local al comunei a fost constituit in data de 25,06,2004 fiind alcatuit
din 13 consileri avand structura politica conform Anexei nr. 1.
6. CĂI DE TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII .
Comuna Buteni este situată la 80 km faţă de municipiul Arad (reşedinţa judeţului
Arad) şi este străbătută de la nord la vest de drumul naţional 79A, Chisineu Cris –
Buteni - Varfurile, drum în întregime modernizat ce are pe raza comunei o lungime de
8.5 km.
Alte artere de circulaţie importante ce străbat localităţile comunei Buteni sunt:
- drumul judeţean DJ 793 Sebis - Chisindia, drum modernizat care traversează
localitatea Buteni;
-drumul judeţean DJ 792 C – din DN 79A – Buteni – Tarnova - Arad –
modernizat, ce străbate localitatea Cuied
-drumul judeţean DJ 708 – Sebis – Capruta – Varadia de Mures –partial
modernizat, ce străbate localitatile Paulian si Berindia
Lungimea reţelei de străzi, drumuri comunale şi vicinale cuprinse în teritoriul
administrativ al comunei Buteni este de 40 km, strazi si drumuri vicinale cu
imbracaminte de macadam si pamant compactat.
Pe teritoriul comunei Buteni traverseaza linia de cale ferata Arad – Brad , aceasta
deserveste doar localitatile Berindia si Paulian,
in localitatea Paulian fiind statie de
cale ferata.
În anul 2000 în comuna Buteni este pusă în funcţiune o reţea de televiziune prin
cablu, care la momentul actual asigură serviciile pentru un număr de peste 1000
abonaţi, fiind într-un continuu proces de extindere.

Reţeaua de telefonie fixă asigură serviciile pentru un număr de 700 abonaţi, iar
telefonia mobilă , are instalat un releu în zona (orasul Sebis).
In anul 2001, PRIMARIA BUTENI a fost racordată la reţeaua Internet. e-mail:
primariabuteni@artecom.net
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7. ASPECTE SOCIO - ECOMNOMICE
Comuna Buteni are o structură economica cuprinzând diverse domenii de
activitate. (Anexa 2)
Populaţia ocupată în agricultură şi o parte din cei pensionaţi lucrează pe o
suprafaţă de 2822 ha teren arabil, 3206 ha păşuni, 680 ha fâneţe, 37 ha vii, livezi 636 ha,
dar se ocupă şi de creşterea animalelor (bovine, ovine, porcine, cabaline) şi a păsărilor
de pe lângă gospodărie.
7.1. NIVELUL DE DOTARE SI ECHIPARE AL COMUNEI BUTENI
A. DOTĂRI ADMINISTRATIVE
Primăria comunei Buteni si Consiliul Local Buteni au un aparat propriu format din
2 demnitari, 11 functionari publici, 12 salariaţi şi 13 consilieri locali.
Postul de poliţie Buteni asigură servicii publice pe raza localităţii Buteni cu un
număr de patru angajaţi.
B. DOTĂRI EDILITAR GOSPODĂREŞTI
Reţeaua de alimentare cu apă. Comuna Buteni are o reţea de distribuţie de 12
km, la care sunt racordaţi un număr de 378 gospodarii şi 71 agenţi economici. Restul
gospodăriilor fiind alimentate prin hidrofoare cu captare din fântâni sau direct, din
puţuri comune sau individuale. Reţeaua de alimentare cu apă este tehnic îngrijită de SC
Termo -Construc SA Sebis
Reţeaua de televiziune prin cablu a fost amintită la capitolul 6.
7.2. SISTEMUL EDUCAŢIONAL
Comuna Buteni dispune de unităţi şcolare în care se asigură învăţământul
preşcolar, primar si gimnazial dupa cum urmeaza :
- Gradinita Buteni, Gradinita Cuied, Gradinita Paulian, Gradinita Berindia si
Gradinita „Samariteanu” Buteni – gradinita privata;
- Scoala generala clasele I-VIII Buteni, Scoala generala clasele I-VIII Cuied,
Scoala primara cu clasele I-IV Paulian si Scoala primara cu clasele I-IV
Berindia
În localurile din şcoli şi grădiniţe îşi desfăşoară activitatea elevi, cadre didactice
şi personal auxiliar repartizati astfel:
- Invăţământ preşcolar de stat: 5 săli de clasă pentru grădiniţe, 89 copii, 4 cadre
didactice;
- Invatamant prescolar privat: 2 sali de clasa pentru gradinita, 40 copii, 2 cadre
didactice.
- Învăţământ primar: 7 săli de clasă, 181 elevi, 10 cadre didactice.
- Învăţământ gimnazial: 8 săli de clasă, 125 elevi, 14 cadre didactice.
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7.3. SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
În comuna Buteni asistenţa medicală este asigurată de 3 medici şi 4 asistenţi. În
prezent sunt funcţionale 3 cabinete medicale individuale
Activitatea celor 3 medici de familie se desfăşoară în incinta Dispensarului Uman
Buteni, si Dispensarul Uman Cuied imobile amenajate corespunzator activitatii ce se
desfasoara in ele, dotate cu aparatura necesară şi amplasate în centrul localitatii Buteni,
respectiv Cuied.
Medicii de familie asigură asistenţă medicală pentru specialităţile medicină
generală şi pediatrie.
În comună mai funcţionează şi un Dispensar Veterinar unde lucrează un medic şi
1 tehnician veterinar.
În centrul comunei funcţionează o farmacie de uz uman cu doi salariati.
Primaria Buteni are organizat serviciu de asistenta sociala deservit de un
functionar public. In cadrul servicului mai sunt angajati un numar de 28 asistenti
personali pentru ingrijirea persoanelor cu handicap grav.. Conform Legii 416/2001
serviciul de asitenta sociala din cadrul primariei are 108 dosare de ajutor social. Datorita
numarului mare de persoane cu venituri foarte mici, peste 250 de familii cu copii
beneficiaza de alocatia de sustinere pentru familia monoparentala si alocaltie
complementara. Acest serviciu se mai ocupa si de protectia si ingrijirea copiilor aflati
in dificultate sau proventi din familii dezorganizate, fiind intr-o colaborare stransa cu
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad.
7.4.

CULTURA SI CULTE

7.4.1. CULTURA
În comună functioneaza patru cămine culturale la Buteni (reşedinţă de comună),
Cuied, Paulian si Berindia care sunt folosite în diverse activităţi culturale.
Reprezentativ pentru comuna Buteni este Corul comunei Buteni. Prima inscriere
despre corurile din Buteni (3 ale copiilor si unul al adultilor) se regaseste in inscrisul lui
Milente Faurul intr-o revista aradeana din anul 1881, pomenind de intampinarea
episcopului Aradului de catre Corul din Buteni, cu cantecul „Calca Romane” (in timpul
ocupatiei Austro-Ungare).
La cârma Corului din Buteni se regasesc cei mai valorosi cantareti din zona, sub
directa indrumare a unor nume reprezentative de dirijori din tara si anume: Stegaru –
Oradea, Botto – Oradea, Pasculovici – Oradea, Paul Paradenco Adalmesti – dirijorul
Filarmonicii Arad, Eliodor Rau – dirijorul Orchestei Filarmonicii din Arad, Directorul
Liceului de Muzica Arad – d-nul Redis, D.D. Botez – presedintele Uniunii
Compozitorilor din Romania, Sava Ilin – compozitor din Timisoara. Anii `70 si `80 ai
secolului trecut sunt repere important in activitatea cultural – corala a Buteniului.
Corul din Buteni era compus din 100 de persoane femei si barbati, 90% din ei
fiind amatori. Acesta a participat in perioada 1950 – 2005 la diferite manifestari artistice
din tara si strainatate, avand spectacole pe marile scene ale Romaniei, Ateneul Roman,
Opera Romana, cu un repertoriu vast printre care o piesa reprezentativa „Altarul
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Manastirii Putna”. Tarile colidate de Corul din Buteni sunt: Ungaria, Iugoslavia, Italia,
Austria, Franta si Germania.
Datorita renumelui obtinut de catre Corul din Buteni, Primaria Buteni in anul
1966 primeste fonduri pentru construirea unui Camin Cultural modern, tip salaamfiteatru cu 400 de locuri, scena avand 120 mp cu trei randuri de practicabile.
Amenajarea interioara a Caminului Cultural Buteni a fost realizata sub stricta
supraveghere a Teatrului din Arad. Acesta din urma avand multiple activitati in cadrul
Caminului Cultural Buteni.
In anul 1998 la aniversarea a treizeci de ani de la edificarea caminului Cultural
Buteni, acesta primeste denumirea de „Ion Vidu”, fiu reprezentativ al comunei Buteni,
renumit compozitor.
In cladirea Caminului Cultural la etaj functioneaza o Biblioteca Publică care are
în evidenţă 12.712 volume de carte, fiind frecventată de circa 700 cititori anual.
In anul 1912 se infinteaza in localitatea Buteni prima fanfara condusa de catre un
dirijor german.
In anul 1991 s-a infiintat o sectie externa a Scolii de Arta Arad cu o clasa de
initiere fanfara, instrumente de suflat. Totodata cu aceasta clasa a Scolii de Arta Arad
s-a infiintat si Ansamblul „Crescendo” (cor de copii pe trei voci egale, fanfara, grup
instrumental si grup coral barbatesc) dirijat de d-nul Dan Miculit care in decurs de 14
ani au participat la mai multe manifestari nationale (Bucuresti, Iasi, Vaslui, Dorohoi,
Suceava, Cluj, Timisoara, Arad, etc) si festivaluri internationale (Franta, Italia,
Germania, Norvegia Spania, Grecia, Ungaria) In ansamblul „Crescendo” sunt implicati
80 - 90 de copii din Buteni si comunele invecinate, el continuand traditia muzicala a
comunei.
In parcul adiacent drumului catre Sebis exista muzeul comunei cu sectii de
etnografie, pictura, arheologie. Piesele din Muzeul Buteni dateaza incepand cu secolul II
i.e.n. – fragmente de ceramica dacica, descoperite pe dealul Singioara, unelte agricole
datand din secolul al XVII –lea, Imbracaminte populara cu o vechime remarcabila,
avand ca piesa de rezistenta „Cojocul inflorat” fiind reprezentativ localitatii Buteni.
Muzeul din Buteni mai detine si o frumoasa colectie de picturi a unor pictori
remarcabili – fii ai localitatii Buteni:
Mot Simion, Veselina Clepea, Petru Lucaci, Dan Miculit.
7.4.2. LĂCAŞURI DE CULT.
In localitatea Buteni exista trei biserici cu arhitectura reprezentativa, Biserica
Ortodoxa Romana, Biserica Romano Catolica si Biserica Baptista, concentrate in zona
centrala unde traseele stradale sinuoase creaza un cadru construit pitoresc, construit in
mare parte din cladiri de dimensiuni apreciabile cu specific local datand din sfirsitul
secolului al XIX inceputul secolului XX, cind comuna a cunoscut o inflorire economica
si sociala deosebita; tot in zona centrala exista spatii verzi amenajate, ce completeaza
fronturile stradale care pun in valoare amplasarea si arhitectura bisericilor.
Comuna Buteni este cunoscuta cu o traditie veche in ceea ce priveste religia
ortodoxa. Prima inscriere cu privire la edificarea unei Biserici Ortodoxe din lemn cu
hramul „Buna Vestire a Presfintei Nascatoare de Dumnezeu” este in anul 1728. In anul
1755 se sfinteste, in catunul apartinator localitatii Buteni – Barda, o Biserica Ortodoxa
cu hramul „Sfantului Gheorghe”.
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In anul 1755 se infinteaza Protopopiatul Buteni ce cuprinde 88 comune cu 40 de
biserici, 52 parohii si 1997 de case.
In anul 1802 protopopul Gavril Bucatos sfinteste Biserica din zid cu hramul
„Bunei Vestirii”, pe locul careia in prezent fiinteaza Casa Culturala Buteni administrata
de Biserica ortodoxa Buteni.
Protopopul de Buteni Floria Roxin – membru in senatul Romaniei, pune temeliile
Bisercii Ortodoxe actuale in anul 1927, care se finalizeaza in anul 1929, biserica ce are
dimensiunile unei adevarate „catedrale”, purtand acelasi hram cu prima.
In anul 1950 Protopiatul Buteni se muta in orasul Sebis.
Comunitatea Buteniului, incepand din secolul al XIX si apoi XX se diversifica,
fiind formata din romani – ortodoxi si baptisti, maghiari si germani - romano - catolici
si evrei.
In anul 1817 este edificata biserica Romano-Catolica din Buteni, cladire
reprezentativa arhitectural, ce poarta hramul „Sf. Ioan de Nepomuk”.
Comunitatea evreiasca in prezent nu mai are reprezentati in zona, avand ca urma
in localitatea Buteni, cimitirul evreiesc amplasat la iesire din localitatea Buteni spre
localitatea Barsa pe partea stanga. In 1863 este inaugurata prima sinangoga, ulterior
inlocuita cu una de mai mari dimensiuni, in prezent fiind disparuta.
Imigratiile de sfarsit de secol XIX si inceput de secol XX din America duc la
infintarea cultului Baptist si inchegarea unei comunitati baptiste in localitatea Buteni,
care in anul 1936 construiesc o frumoasa si edificatoare Biserica Baptista.
In fiecare sat apartinator exista Biserici Ortodoxe, precum si comunitati ale
cultului baptist si penticostal.
7.4.3. MONUMENTE ALE EROILOR
In centrul localitatii Buteni in fata Bisericii Ortodoxe Buteni a fost edificat
Monumentul eroilor din primul razboi mondial.
Primaria comunei Buteni, impreuna cu Consiliul Local Buteni, face azi eforturi
pentru construirea unui monument reprezentativ al eroilor celui de-al doilea razboi
mondial.
7.5. SPORT SI AGREMENT
Activităţile sportive se desfăşoară în comună pe arena de sport din loc Buteni in
sup de 0.5 ha şi alte terenuri sumar amenajate în unele sate.
Primaria comunei Buteni, unele societăţi comerciale şi persoane fizice susţin
material echipa de fotbal „Crisul Alb Buteni” care activează în divizia judeţeană ONOAREA.
Pentru unitatile scolare in localitatea Buteni este un teren de sport in supr de 1500
mp cu imbracaminte din asfalt, unde elevii desfasoara activitati sportive de genul,
fotbal, handbal, baschet, volei si altele.
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7.6. ZONE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL
Pe teritoriul comunei Buteni in zona limitrofa a DN 79A in vestul localitatii
Buteni, in locul numit Grosi a se gaseste complexului sculptural datand din 1985 a
sculptorului Mihai Buculei. Cu o suprafata de cca. 2 ha cuprinzand statuile : „Masa
pentru amintirea strabunilor”, „Fereastra pentru dorul Iancului”, „Fantana Iancului”,
„Ultimul cazut”, „Sanctuarul”. Complexul figureaza pe lista de monumente de arta,
monumente si ansambluri memoriale din cadrul Zone construite protejate, studiu al
Consiliului Judetean Arad, cap IV, constituindu-se totodata in zone protejate de talie
nationala in conformitate cu Legea 5/2000.
7.7. TURISM
Din punct de vedere peisagistic, terenul este variat fiind situat in zona de deal, cu
denivelari si curbe de suprafata, astfel ca elementul natural ce compune patrimoniul
turistic al comunei este remarcabil.El este completat si de resurse turistice atropice ce
compun o bogata si diversa oferta de vizitare;
- amenajarea (datind din sfirsitul secolului XIX) prizei Canalului Morilor- zona
„Zugau” a creat un peisaj deosebit la scara umana constind din baraje, lac de
acumulare de mici dimensiuni cu adincime maxima 5m; casa ecluzei, zona de
tranversare a Crisului Alb prin vad, zona deschisa este inconjurata de livezi si
vegetatie abundenta, constituindu-se intr-un loc de petrecere a timpului liber in
care pescuitul sportiv are un rol principal;
- polderul – „Helesteul Cuied” din plantatia de meri din cadrul fostului
I.A.S.Ineu cca. 12km de D.J.792C Silindia-Buteni cu zona libera limitrofa si
cu constructi existente aflate la cca.500-800 m a caror destinatie actual se
poate modifica devenind unitati de cazare intr-un proiect de dezvolatare a
agroturismului;
- dealurile sudice ce flancheaza traseul Crisului Alb,zona cu plantatii pomicole
(meri, pruni, ciresi) de altitudine medie pot deveni amplasamente pentru sate
de vacanta, drumurile de exploatare, vaile existente, apropierea limitrofa a
padurilor, terasarile fostelor exploatatii pomicole precum si fostele irigatii ale
livezilor si utilajele lor putind constitui baza de infrastructura;
- distanta de la Buteni la Moneasa – statiune turistica balneoclimaterica de talie
nationala, este de 29 km, drumul fiind asfaltat si existind din Sebis (la distanta
de 9 km) cursa regulata , autogara si gara CFR ;
- potentialul cinegetic al zonei este remarcabil cuprinzind o varietate mare de
specii (fazani, iepuri, capriori, caprioare, mistreti, vulpi, lupi) acesta fiind sub
administratia Ocolului Silvic Buteni si a Ocolului „Codrii Zaradului” Sebis –
Ocol privat, datorita unei legislati specifice.
Oferta turistica de vizitare in comuna Buteni este completata de servicii turistice
de nivel ridicat ce se desfasoara in Pensiunea agroturistica „Elim”, situata pe malul
Crisului Alb, la 2 Km de Buteni pe DN 79A, spre Almas.
Comuna mai dispune de locuri de cazare in gospodariile taranesti, in perspectiva
putandu-se amenaja case de tip – sat de vacanta amplasate in zona „Helesteului” din
Cuied. Cu aceste oportunitati oferite, alaturi de infrastructura de care dispune (cai de
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acces –DN79A, DJ793, DJ 792C, DJ708; retea de apa potabila, retele de
telecomunicatii, retea electrica). Buteniul poate dezvolta fara prea multe probleme
turismul de vizitare si pe cel de recreere.
7.8. SERVICII PUBLICE
Comuna Buteni are o suprafaţă totală de 9284.01 ha,
Serviciile publice pe care comuna Buteni le asigură unităţilor administrativ
teritoriale învecinate se referă la : operaţiuni financiar - bancare prin Cooperativa de
Credit Magura Buteni, Agenţia CEC Buteni şi prin Oficiul Postal Buteni,
telecomunicatii - centrala ERICSON, salubrizare si paza asigurate de catre Primaria
comunei Buteni.
8. PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT
Prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 976/2002 privind atestarea domeniului
public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor, si comunelor din
judetul Arad, s-a stabilit lista imobilelor aflate in domeniul public al comunei Buteni Anexa 3.
Inventarierea bunurilor patrimoniale a le institutiilor aflate in administrarea
Primarie (primarie, camine si scoli) se intocmeste la fiecare sfarsit de an. Inventarul
incheiat pentru anul 2004, face parte din statut - Anexa 4.
Primaria comunei Buteni administreaza si bunurile imobile care se afla in
proprietaea comunei Buteni cu titlu de domeniu privat. Acestea se regasesc in Anexa 5
la prezentul ca Inventarul domeniului privat al comunei Buteni.
9. TITLU DE CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI BUTENI
Titlu de cetatean de onoare a comunei Buteni poate fi acordat unor persoane cu
contributie deosebita pe plan politic, economic, social, cultural si sportiv sau a altor
persoane importante pentru comuna.
Cetatenii de onoare ai comunei Buteni se bucura de urmatoarele drepturi: sa
desfasoare orice activitate in comuna in conformitate cu pregatirea, capacitatea si
vocatia lui, respectand legislatia in vigoare; sa ia parte la adunarile, manifestarile sau
consultarile cetatenilor si la adoptarea hotararilor de interes major pentru comuna; sa
participe la sedintele Consiliului Local si sa-si exprime opinia in toate chestiunile ce se
dezbat in aceste sedinte; sa solicite si sa primeasca recomandari pentru schimburi de
experienta in tara si strainatate.
Calitatea de cetatean de onoare se pierde sau se retrage in conditiile in care
purtatorul titlului a suferit intre timp o condamnare penala.
10. CONSULTAREA SI INFORMAREA CETATENILOR COMUNEI BUTENI
Referitor la referendumul local acesta se poate organiza in conditiile legi in
toate satele apartinatore comunei , atunci cind problemele prezinta un interes deosebit.
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In localitatea Buteni si in satele apartinatoare Primaria comunei Buteni
organizeaza adunari cetatenesti ,care au ca si scop informarea cetatenilor aupra
problemelor de interes public.
Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se face de catre primar la
initiativa acestuia ,ori a unei treimi din numarul consilierilor in functie.
Convocarea adunarilor cetatenesti se face prin aducere la cunostinta publica
scopul , data si locul unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.
Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii
reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.
Propunerile se consemneaza intr-un proces verbal si se inainteaza primarului,
care le va supune dezbaterii Consiliului Local in prima sedinta,in vederea stabilirii
modalitatilor concrete de realizare si de finantare,daca este cazul.
Solutia adoptata de Consiliul Local se aduce la cunostiinta publica prin grija
referentului – relatii cu societatea civila (afisare la afisierul primariei si popularizarea
prin postul de radio local).
In comuna Buteni cetatenii mai pot fi informati prin ; afisaj in locuri special
amenajate, toba si „Radio 21” Sebis.
11. CRITERII PENTRU VALORIFICAREA BUNURILOR DIN DOMENIUL
PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI
Prin hotarari ale Consiliului Local vor putea fi date in administrare unor regii,
institutii publice sau societatilor comerciale, unele bunuri si instalatii speciale si imobile
apartinand domeniului public si privat al comunei, daca prin acestea se aduc venituri
suplimentare la bugetul local sau contribuie la sporirea gradului de urbanism si de
civilizatie a comunei. Noul administrator nu va putea modifica arhitectura sau structura
de rezistenta a cladirilor fara consimtamantul primariei.
Terenurile ce apartin comunei vor fi concesionate in aceleasi conditii legale sau
vandute daca apartin domeniului privat.
Bunurile mobile si imobile vor fi inventariate si actualizate in fiecare an.
12. COOPERARI SI ASOCIERI
In vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau
proiecte de interes comun si pentru stabilirea unor relatii de parteneriat economicosociale cu unitatiile administrativ – teritoriale, similare din alte tari se pot realiza
cooperarii sau asocieri cu persoane juridice romane sau straine,cu organizatii
neguvernamentale.
Consiliul local al comunei Buteni poate hotari stabilirea unor legaturi de
colaborare,cooperare,asociere,aderare la asociatii nationale si internationale ale
autoritatilor administratiilor publice locale si infratire cu localitati din tara si
strainatate,prin acorduri bilaterale sau incheierea unor contracte de asociere cu diversii
agenti economici din tara sau strainatate in scopul realizarii unor acvtivitatii de interes
comun.
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13. INSEMNELE COMUNEI
Prin prezentul statut se stabiliesc,in conditiile legii,insemnele specifice ale
localitatii si modalitatiile de utilizare a acestora .
Proiectul de stema a comunei Buteni va fi anexat prezentului statut, fiind aprobat
prin hotararea a Consiliului Local Buteni, urmand a putea fi folosit dupa aprobarea
acesteia prin Hotarare a Guvernului Romaniei.

Prezentul Statut a fost aprobat in sedinta din data de 31.05.2005.

La elaborarea Statutului comunei au colaborat:

Radu Lucian Blaga – primarul comunei Buteni
Alexandru Feier – viceprimarul comunei Buteni
Marcela Faur – secretarul comunei Buteni
Floare Brad - referent relatii cu societatea civila -tehnoredactant
Lenuta Petruse – referent tehnician constructor
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