STATUTUL COMU EI CHICHIŞ
Capitolul I - Prezentare generală
Prezentul statut este elaborat în temeiul prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 53 / 16 august
2002, privind Statutul - cadru al unităţilor administrative – teritoriale şi cuprinde date şi
elemente specifice care individualizează Comuna Chichiş în raport cu celelalte U.A.T.-ri din
România. În conformitate cu prevederile Legii nr. 351 / 2001, privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a: Reţeaua de localităţi, comuna Chichiş
este comună de rangul III. Comuna Chichiş este persoană juridică de drept public care are ca
scop administrarea eficientă a resurselor comunităţii.
I.1. Poziţia geografică
Comuna Chichiş este situată în partea sudică a judeţului Covasna, la intersecţia DN 12 cu
DN11, la o distanţă de 13 km de municipiul Sfântu Gheorghe şi 23 km de Braşov.
Localitatea Chichiş este reşedinţă administrativă a comunei de care aparţine satul Băcel.
Comuna Chichiş este situată între 45°78’ latitudine şi 25°8’ longitudine, la altitudine 510515m. Reşedinţa comunei, satul Chichiş este situată la nord faţă de văile Râul Negru şi Râul
Olt, iar localitatea Băcel se află la sud de Râul Negru.
I. 2. Suprafaţa comunei:
Teritoriul administrativ are o suprafaţă de 2064 ha, din care intravilan 179 ha şi extravilan
1885 ha.
I.3. Relieful:
Comuna Chichiş este situată în regiunea geomorfologică de interferenţă a Carpaţilor
Orientali cu Carpaţii Meridionali. Geomorfologia este variată, specifică tranziţiei de la
depresiune (depresiunea Braşov) la zona montană.
Aspectul morfologic actual al regiunii este rezultatul evoluţiei geologice a zonei începând
din timpul cutărilor din faza subhercinică. În afara factorilor tectonici, la crearea aspectului
morfologic actual al zonei a participat în mare măsură şi reţeaua hidrografică a Oltului, al
cărui proces de eroziune a accentuat caracterul de depresiune. Afluenţii Oltului au cursuri
relativ scurte şi sunt orientate în general est-vest. Sub aspect stratigrafic, depozitele
acumulate aparţin mezozoicului şi paleogen-neogenului şi cuaternalului. Umplutura
bazinului Sfântu Gheorghe este formată din depozite pliocene şi cuaternare.
I.4. Clima:
Clima este continental-moderată şi face parte din etajul topoclimatic colinar, aria
topoclimatului de adăpost cu inversiuni de temperatură: cu veri relativ bogate în precipitaţii
şi ierni friguroase. Circulaţia generală a atmosferei este caracterizată prin frecvenţa
curenţilor de aer temperat-oceanice dinspre vest – mai ales în sezonul cald – şi de pătrunderi
frecvente de aer temperat-continental dinspre est, nord-est – mai ales în sezonul rece.
Temperatura medie multianuală este de 5-6° C, care în regiunile înalte este între 3-5° C, iar
în regiunile joase de 7-8,5° C, media multianuală pentru luna iulie este de 18° C, iar pentru
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luna ianuarie 4,7° C. Temperaturile maxime absolute s-au înregistrat în lunile iulie şi august
36,5° C, iar minima absolută în luna ianuarie -32° C.
Durata medie anuală fără îngheţ este de 158 de zile. Stratul de zăpadă se menţine în medie
80-100 zile, adâncimea maximă de îngheţ este de 1,5m.
I.5. Căi de acces:
Terestre: Comuna Chichiş este amplasată la intersecţia a două drumuri naţionale DN11 şi
DN12.
Feroviare: Se face prin Magistrala 4 Braşov – Miercurea Ciuc, linie simplă electrificată.

Capitolul II - Date istorice
Pe teritoriul satului a fost identificată ceramică, probabil din epoca bronzului, o fusaiolă de
lut, oase de animale, fragmente de vase şi fragmente de ceramică. Prima menţionare
documentară care atestă existenţa localităţii este din 1461. Cu toate acestea la sfârşitul
secolului al 13-lea comunitatea creştină din localitate a fost destul de numeroasă şi avută
pentru a construi o biserică catolică. După reforma religioasă biserica a fost transformată în
biserică unitariană şi ca monument istoric a fost inclusă pe lista UNESCO. În anul 1567 în
Chichiş au fost înregistrate 34 de case, în care locuiau familii de secui cu drepturi depline,
libere, iar de la începutul secolului al 17-lea apar în localitate iobagi şi jeleri. În anul 1602
dintre cele 23 de familii nici una nu este iobagă, însă în anul 1614 dintre cele 61 de familii 9
sunt iobagi şi 2 jeleri, iar în 1703 dintre cele 66 de familii 32 erau iobagi. După formarea
regimentelor de grăniceri 440 de secui figurau în evidenţa armatei. Date mai exacte apar la
recensământul din jumătatea secolului al 19-lea. Populaţia creşte – lent – în anul 1850 fiind
881 de locuitori, urmând ca în anul 1900 să ajungă la un număr de 1170 de locuitori, iar în
1941 2060 de persoane. În anul 1910 se înregistrau 7 religii diferite: catolici, reformaţi,
unitarieni, evaangelici, greco-catolici, ortodocşi şi israeliţi. În anul 1675 un cronicar anonim
aminteşte condiţiile favorabile pe care le oferă teritoriul pentru creşterea animalelor. Numele
localităţii se întipereşte în mentalitatea colectivă în perioada luptei pentru libertate din anii
1848-1849. Trupele imperiale au ocupat Ţara Bârsei şi au înaintat spre Trei Scaune. Pentru a
opri avansarea contrarevoluţionarilor, armata revoluţionară maghiară a mobilizat cca 70008000 de secui. Bătălia decisivă a avut loc în data de 2 iulie în zona podului peste Râul
Negru. Principalul actor al bătăliei era Gabor Aron, eroul revoluţionar care a şi căzut în
această bătălie, şi armata de infanterişti condus de acesta Istoria multiculturală a comunităţii
a făcut ca schimbările de regim politic, apartenenţa succesivă la Ungaria şi România în sec.
XX, să nu fie marcată de conflicte etnice. Toleranţa religioasă şi etnică este o caracteristică a
localităţii de care localnicii sunt mândri.

Capitolul III – Populaţia comunei
Populaţia comunei la 31.10.2011,conform Recensământului populaţiei şi locuinţelor este de
1519 persoane din care 821 maghiari, 686 români, 9 romi, 1 german, 1 de altă etnie.
După religie: 697 ortodoxă, 505 reformată, 177 unitariană, 111 romano-catolică, 10
evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană, 10 martorii lui Iehova, 3 baptistă, 2 grecocatolică, 1 evanghelică augustană, 3 fără religie.

Capitolul IV – Organizarea administrativ-teritorială
Comuna Chichiş este persoana juridică de drept public care are ca scop administrarea
eficientă a resurselor comunităţii. Misiunea principală a autorităţilor administraţiei publice
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locale din Comuna Chichiş (Consiliul Local Chichiş şi Primarul) constă în executarea legii şi
prestarea de servicii în baza legii. Organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile,
precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei Chichiş, se supun
principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor
administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor
locale de interes deosebit, conform prevederilor Constituţiei României.
Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei
publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale
pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. Acest drept se exercită de consiliile
locale şi de primar. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia
locală în Comuna Chichiş sunt consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul, ca
autoritate executivă. Consiliul local şi primarul se aleg în condiţiile prevăzute de Legea
privind alegerile locale. Competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale
sunt stabilite prin Legea nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele
legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în
competenţa altor autorităţi publice. În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale
şi Consiliul Judeţean, pe de o parte, precum şi între Consiliul Local şi Primar, pe de altă
parte, nu există raporturi de subordonare. Autoritatea Consiliului Local Chichiş şi a
Primarului comunei Chichiş se exercită pe teritoriul comunei Chichiş.
IV.1. Consiliul Local Chichiş:
Sediul Consiliului Local Chichiş este în Chichiş, strada Europa nr. 103.
Structura politică a Consiliului Local Chichiş:
UDMR- 6 mandate
PP-DD- 2 mandate
PCM – 1 mandat
PRM – 1 mandat
PUNPR – 1 mandat
IV.2. Atribuţiile Consiliului Local Chichiş:
Consiliul local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi publice, locale
sau centrale. Consiliul local are următoarele atribuţii principale:
- alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz;
- stabileşte, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;
- aproba statutul comunei, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;
- avizează sau aproba, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economicosocială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi
urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala şi de
cooperare transfrontaliera, în condiţiile legii;
- aproba bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei
bugetare; aproba contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale,
precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;
- aproba, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul
de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate,
ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;
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- administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului;
- hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica
a comunei sau oraşului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în
condiţiile legii;
- hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei
sau oraşului, după caz, în condiţiile legii;
- înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local;
urmăreşte, controlează şi analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor
generale stabilite prin lege, norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile
publice de interes local; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii
serviciilor publice de interes local, precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa;
aplica sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
- hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local;
- exercita, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile acţionarului la
societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat; hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi
comerciale;
- numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, membrii consiliilor de administraţie ale
regiilor autonome de sub autoritatea sa;
- analizează şi aproba, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea
realizării acestora;
- aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare impotriva
inundatiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;
- stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor,
podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;
- aproba, în limitele competentelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările
de investiţii de interes local şi asigura condiţiile necesare în vederea realizării acestora;
- asigura, potrivit competentelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna
funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultura, tineret şi sport,
apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea
sa; urmăreşte şi controlează activitatea acestora;
- hotărăşte, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de
stimulente în natura şi în bani, precum şi de alte facilităţi, potrivit legii, în scopul asigurării
serviciilor medicale pentru populaţie; asemenea facilităţi pot fi acordate şi personalului
didactic;
- contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;
- hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice;
- acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii
vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor
istorice şi de arhitectura, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;
- contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenta socială; asigura protecţia
drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea
locuinţelor sociale; înfiinţează şi asigura funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes
local;
- înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distractie, baze sportive
şi asigura buna funcţionare a acestora;
- atribuie sau schimba, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de
interes public local;
- conferă persoanelor fizice romane sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetăţean de
onoare al comunei sau al oraşului;
- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau
străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi
4

realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
hotărăşte înfrăţirea comunei cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte tari;
- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei
publice locale din ţara sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor
interese comune;
- sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
- asigura libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativa, în condiţiile legii. Consiliul
local exercita şi alte atribuţii stabilite prin lege.
IV. 3. Primarul comunei Chichiş
Sediul instituţiei primarului este în Chichiş, str. Europa, nr. 103.
Primarul comunei Chichiş este ales prin votul direct al cetăţenilor din comuna Chichiş, o
dată la patru ani. Validarea sa în funcţie se săvârşeşte cu respectarea prevederilor Legii nr.
215 din 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare.
Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
- asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor
Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a
hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acorda sprijin pentru
aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi
conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului
judeţean;
- asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază ca
o hotărâre este ilegala, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect;
- poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la
problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru
organizarea acestei consultări, în condiţiile legii;
- prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea
economică şi socială a comunei sau a oraşului, în concordanta cu atribuţiile ce revin
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la
îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
- întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le
supune spre aprobare consiliului local;
- exercita funcţia de ordonator principal de credite;
- verifica, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi
comunica de îndată consiliului local cele constatate;
- ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor,
epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop
poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş,
acestea fiind obligate sa execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie
elaborate pe tipuri de dezastre;
- asigura ordinea publica şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, pompierilor şi
unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia sa răspundă solicitărilor sale, în condiţiile
legii;
- ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;
- ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor
manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la
ordinea şi liniştea publica;
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- controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în
vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
- ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile
legii;
- ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre
aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general,
precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu;
- asigura repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;
- asigura întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei, instalarea
semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii;
- exercita controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii
şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
- conduce serviciile publice locale; asigura funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de
autoritate tutelara;
- supraveghează realizarea măsurilor de asistenta şi ajutor social;
- îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
- emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenta sa prin lege;
- propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii,
numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de
specialitate;
- numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului; propune
consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor
autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
- răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi
domeniului privat al comunei;
- organizează evidenta lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor
administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidente;
- ia măsuri pentru controlul depozitarii deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel,
pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a oraşului,
precum şi pentru decolmatarea vailor locale şi a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor
mari.
Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi
însărcinările date de consiliul local.
IV.4. Organizarea Primăriei Comunei Chichiş
În temeiul Legii nr. 215 / 2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, anual Consiliul Local aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru
aparatul propriu aflat în subordinea sa.
IV.5. Însemnele Comunei Chichiş
Stema comunei Chichiş a fost stabilită şi aprobată prin HG nr. 2056/2004 şi se compune
dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. În câmpul superior, pe fond albastru,
se află un pod de aur, cu două deschideri şi parapetul crenelat. În câmpul inferior, pe fond
roşu, se află două ramuri de porumbar de aur.
Drapelul comunei Chichiş are formă dreptunghiulară proporţionată 2:3, având culorile al 2/3,
respectiv verde 1/3. În mijlocul câmpului alb este plasată stema comunei Chichiş.
Insigna comunei Chichiş reprezintă stema comunei Chichiş.
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Capitolul V – Patrimoniul comunei Chichiş
Patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale – comuna Chichiş, este reprezentat de bunurile
mobile şi imobile care aparţin domeniului public al acestuia, domeniului său privat precum
şi de drepturile şi obligaţiile sale cu caracter patrimonial.
Bunuri mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi proprietatea privată comunei
Chichiş.
Bunurile aflate în proprietate publică alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ
teritoriale – comuna Chichiş. Celelalte bunuri aparţinând comunei Chichiş sunt proprietatea
privată a acestuia, alcătuind domeniul privat al comunei Chichiş.
Domeniul public al comunei Chichiş cuprinde:
- străzi, poduri, podeţe, bază sportivă şi zone de agrement;
- sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare;
- parte a cimitirului comunei, monumentele;
- terenurile şi clădirile unde îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de interes local;
- adăposturile de apărare civilă.
Bunurile mobile şi imobile aparţinând domeniului public al comunei Chichiş a fost aprobată
prin H.G. nr. 964 / 1998.
Domeniul privat al Municipiului Braşov este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele
decât cele din domeniul public, intrate în proprietate prin modalităţi prevăzute de lege.
Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin
lege nu se prevede altfel.

Capitolul VI – Educaţie
Şcoala din Chichiş a fost fondată în anul 1898, ca şcoală primară de stat. După evenimentele
din 1989, în anul 1990 şcoala a luat numele marelui revoluţionar Gabor Aron. Simbolul
şcolii, reprezentat şi în drapelul şcolii „o ghiulea legată în lanţuri”este opera graficianului
Plugor Sándor. De la întemeierea şcolii până în prezent şi-au desfăşurat activitatea în număr
de 15 directori. În prezent activitatea şcolii este coordonată de prof. Fabian Veronika.
În şcolile din Chichiş şi Băcel şi în grădiniţele arondate lucrează 23 de cadre didactice
calificate, iar numărul elevilor este în jur de 170.
Scopul primordial al şcolii este ca în prezent şi în viitor să asigure pregătirea elevilor la un
nivel optim, înzestrarea lor cu cele mai noi cunoştinţe, formarea şi dezvoltarea abilităţilor în
aşa fel, să poată continua în orice fază a existenţei lor procesul de învăţare.
Elevii din şcoală pot participa la diferite activităţi facultative (informatică ansamblu coral,
cercuri sportive, educaţie sanitară, artă dramatică), activităţi adaptate la nivelul de vârstă şi la
interesele elevilor.
Sub multiplele aspecte ale procesului educaţional desfăşurat în şcoală, cu respectarea şi
aplicarea regulamentelor de funcţionare, reliefează preocuparea cadrelor didactice, a
părinţilor pentru educaţia ecologică de ocrotire a mediului înconjurător la toată nivele de
studiu. Totodată orientările vizează cunoaşterea şi valorificarea tradiţiilor specifice locale
privind arta populară locală (sculptura în lemn, ţesături şi cusături naţionale, arta decorativă
cu folosirea structurilor naturale, împletituri nuiele etc.), pe de altă parte transmiterea
tradiţiilor de păstrare, îngrijire a monumentelor istorice din localitate şi ocrotirea naturii.
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Capitolul VII – Activitatea economică
VII.1. Forţa de muncă:
a. Şomaj la nivel de localitate: 1,10% la data de 5 iulie 2008
b. Populaţie activă: total: 999, din care masculin: 478, feminin: 521
c. Populaţie ocupată: total: 448, din care masculin: 300, feminin: 148
d. Structura populaţiei ocupate pe activităţi CAEN şi pe grupe de vârstă:
Domenii de activităţi
Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industria prelucrătoare
Energia electrică şi termică, gaze şi ape
Construcţii
Comerţ
Hoteluri, restaurante
Transport şi depozite
Poşta şi telecomunicaţii
Activităţi financiare, bancare şi de asigurări
Tranzacţii, activităţi de servicii
Administraţie publică
Învăţământ
Sănătate
Alte activităţi

Total
92
142
8
10
69
3
27
2
1
8
41
22
11
12

Grupe de
vârstă
20- 64ani
20- 64ani
20- 64ani
20- 64ani
20- 64ani
20- 64ani
20- 64ani
20- 64ani
25-54ani
20- 64ani
20- 64ani
20- 64ani
20- 64ani
20- 64ani

VII.2. Activităţi economice prezente:
Unităţi economice
Agricultură
Industrie alimentară
Servicii
Construcţii
Industria lemnului
Comerţ

umăr
7
2
15
2
7
17

Capitolul VIII – Sănătate
În comuna Chichiş funcţionează un dispensar medical activitatea acestuia fiind coordonată
de D-na dr. Imreh Annamária.

Capitolul IX – Relaţii internaţionale
Comuna Chichiş a stabilit două relaţii de înfrăţire, cu localitatea Bucsa (Ungaria), respectiv
cu comuna Olaszfalu (Ungaria).
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