EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea pentru înfiinţarea comunei Beştepe,
reorganizarea comunei Mahmudia, judeţul Tulcea

prin

Prin prezenta se propune înfiinţarea comunei Beştepe având în
componenţă satele Beştepe, Băltenii de Sus şi Băltenii de Jos care
provin din actuala comună Mahmudia, judeţul Tulcea.
Prima menţionare documentară a satului Beştepe este cea din
1829, în urma războiului ruso-turc, când ruşii au vrut să colonizeze
pământul Bebugeacului de Nord şi au fixat populaţie bulgară pe
teritorial localităţii Beştepe de astăzi.
După plecarea bulgarilor în 1940, Beştepe şi-a completat
populaţia prin aducere de către guvernul român a unei populaţii din
satul Calica (actualmente localitatea Iazurile, comuna Valea
Nucarilor, judeţul Tulcea).
Comuna de sine stătătoare Beştepe a fost desfiinţată de regimul
comunist în anul 1968 când, împotriva voinţei locuitorilor, a fost
unificată cu comuna Mahmudia, cu reşedinţă în localitatea
Mahmudia.
Conform recensământului din martie 2002, populaţia comunei
Beştepe este de 2073 locuitori.
În prezent, ramura principală a economiei este agricultura,
suprafaţa agricolă totală este de 3600 ha, iar impozitarea acestor
terenuri va constitui o sursă substanţială de venit la bugetul local.
Viitoarea comună va dispune de un patrimoniu imobiliar
economic şi socio-cultural important, cum ar fi: complex pentru
creşterea taurinilor, moară de cereale, brutărie, atelier de reparaţii
auto, ateliere de tâmplărie, şcoală, dispensar, punct farmaceutic,
cămin cultural şi grădiniţă.
Înfiinţarea comunei Beştepe va contribui la apropierea
autorităţii administrative de cetăţean, la o mai bună gospodărire a
treburilor publice şi la o dezvoltare social-economică
corespunzătoare a comunităţii locale respective.
În vederea elaborării prezentului proiect de lege, în
conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 351/2001 privind
aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea
a IV-a – Reţeaua de localităţii, au fost parcurse următoarele faze:
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În prima etapă, Consiliul local Mahmudia, prin adresa
înregistrată la Prefectura judeţului Tulcea sub nr. 4764 din
25.10.2001 şi-a manifestat iniţiativa de a fi reînfiinţată comuna
Beştepe în urma consultării populaţiei prin referendum local pe baza
documentaţiei prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor cuprinse în
Anexa nr. IV din Legea nr. 351/2001.
Iniţiativa Consiliului local Mahmudia a avut în vedere faptul că
până la apariţia Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului Republicii Socialiste România, comuna Beştepe a fost o
comună distinctă a judeţului Tulcea, fiind compusă din trei sate:
1. Beştepe – reşedinţă de comună;
2. Băltenii de Sus – sat component;
3. Băltenii de Jos – sat component.
Cea de-a doua etapă parcursă a fost adoptarea, cu unanimitate
de voturi, a Hotărârii nr. 49 din 15.10.2002 a Consiliului local al
comunei Mahmudia, hotărâre care privea aprobarea organizării şi
desfăşurării unui referendum local pe data de 10 noiembrie 2002 şi
care avea ca obiect exprimarea votului cetăţenilor referitor la
înfiinţarea comunei Beştepe.
Urmare acestei hotărâri, în data sus-menţionată, a avut loc
referendumul, când dintr-un număr de 3909 persoane înscrise în
listele electorale s-au prezentat 2505 cetăţeni, dintre care, 2438 s-au
exprimat în sensul înfiinţării comunei Beştepe, 54 au fost împotrivă şi
13 voturi au fost declarate nule, rezultatul final fiind de 64, 08%
voturi valabil exprimate.
In concluzie, în conformitate cu dispoziţiile art. 5, alin. (2) din
Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
sunt îndeplinite condiţiile valabilităţii referendumului.
În ceea ce priveşte prevederile Anexei nr. IV pct. 4.0. din
Legea nr. 351/2001, acestea sunt respectate, fiind îndepliniţi
principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali, atât de viitoarea
comună Beştepe, cât şi de comuna rămasă după reorganizarea
administrativ-teritorială.
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a
adoptat Legea pentru înfiinţarea comunei Beştepe, prin reorganizarea
comunei Mahmudia, judeţul Tulcea.

