
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru înfiinţarea comunei Hănţeşti, prin
reorganizarea comunei Adâncata, judeţul Suceava

Localitatea Hănţeşti, din judeţul Suceava, este atestată
documentar printr-un act emis la Suceava la data de 15 iulie
1431, de către Alexandru cel Bun (acest lucru este stipulat în
„Scurt istoric al localităţii Hănţeşti”). Prin acest document de
cancelarie se arată că: „Io Alexandru Voievod, din mila lui
Dumnezeu dau boierului meu pan CUPCICI satele Hănţeştii pe
Siret şi Grigoreşti, ce sunt în ţinutul Sucevei,...pentru
credincioasă slujire”.

Informaţii oferite de prima atestare documentară a
Hănţeştiului sunt cuprinse şi în volumele: „Documente
Moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare” editat de istoricul
M. Costăchescu şi „Documente romaniae istorică”, vol. XIX,
seria A Moldova, Ed. Academiei Bucureşti.

Aşezat iniţial în Valea Siretului pe partea stângă a râului,
într-o zonă cu terenuri fertile, propice agriculturii, satul Hănţeşti
şi-a continuat neîntrerupt evoluţia sa istorică până în zilele
noastre, devenind cel mai întins şi cel mai populat sat, cu
economia cea mai prosperă din acest spaţiu geografic.

Din cauza inundaţiilor frecvente şi distrugătoare ale
Siretului, vatra satului Hănţeşti a fost mutată pe dreapta râului,
ocupând treptat în urma extinderii teritoriale, terasele joase ale
râului ori arealele din imediata vecinătate.

Localitatea Hănţeşti a avut statut de comună până în iunie
1968 când, în mod abuziv, a fost desfiinţată şi unificată cu
comuna Adâncata deşi întrunea toate condiţiile să fi rămas
comună. Aceasta, datorită faptului că avea o populaţie mai mare
decât comuna Adâncata, o suprafaţă de teren mai întinsă, iar din
punct de vedere economic era mai dezvoltată, întrucât pe
teritoriul ei se afla Fabrica de Amidon şi Dextrină unde lucrau
peste 400 de muncitori.

Actuala comună Adâncata cu cele şase sate în componenţă
(Adâncata, Călugăreni, Feteşti, Hănţeşti, Bereşti şi Arţari) are o
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populaţie de 7821 persoane şi se întinde pe o suprafaţă de
7826 ha, fiind foarte greu de condus şi coordonat tocmai datorită
acestor distanţe mari între sate şi a distanţei mari faţă de centrul
actual de comună (de la o extremitate la alta sunt peste 20 km).

În prezent cele două comune unificate Adâncata şi
Hănţeşti întrunesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 351/2001
pentru a putea fiinţa drept comune de sine stătătoare, având o
populaţie de 4080 de persoane (Adâncata) şi 3741 de persoane
(Hănţeşti), potenţial economic şi spaţii construite pentru
instituţii, precum şi alte dotări care se află în stare bună.

O mare nemulţumire a locuitorilor din fosta comună
Hănţeşti este aceea că pentru rezolvarea oricărei probleme, fie
ea cât de mică, sau pentru obţinerea unui document, cetăţenii
trebuie să se deplaseze până la actualul centru de comună, de la
distanţe cuprinse între 8 – 12 km.

Precizăm că prin reînfiinţarea comunei Hănţeşti se repară o
mare nedreptate făcută în anul 1968, întrucât desfiinţarea
acesteia s-a făcut împotriva voinţei cetăţenilor cele două
comune, care se deosebesc foarte mult ca obiceiuri, port şi grai,
făcând parte din două zone geografice diferite: Adâncata cu
influenţe din Bucovina, iar Hănţeştiul făcând parte din vechiul
regat. Nici în prezent, după 36 ani de la unificare, nu s-a creat o
armonie deplină între locuitorii celor două comune.

Locuitorii fostei comune Hănţeşti doresc reînfiinţarea
acesteia şi şi-au exprimat opţiunea în acest sens în cadrul
referendumului local organizat la data de 15 decembrie 2002 pe
întreg teritoriul comunei Adâncata, când 97% din voturile
valabil exprimate au fost pentru reînfiinţarea comunei Hănţeşti.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul
României a adoptat Legea pentru înfiinţarea comunei Hănţeşti,
prin reorganizarea comunei Adâncata, judeţul Suceava.


