ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
$TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind insugirea stemei comunei $tefan cel Mare
Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, jude{ul Neam(,
Avdnd in vedere Expunerea de motive nr.9141 28.03.201.2 initiatd de primarul comunei. d-nul
Sorin Ouatu, Raportul de specialitate intocmit de secretarul comunei. precum gi procesul verbal de
afigare nr'. 806/15.03.2012 privind ati;;area prezentei la afiEielul Consiliului l,ocal Stef-an cel Mare:
Avizul tavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului l-ocal al con]unei Stefan
cel Mare:
in contbrmitate cu prevederile Hotdrhlii Guvernului nr. 2512003 privind stabilirea
rnetodologiei de elaborare. reproducere gi folosire a stemelor judelelor. municipiilor, oraqelor gi
comunelor. a Le-eii nr. 10211992 privind stema lAlii qi sigiliul statului cat si a Legii nL. 52l2003
privind^transparen!a decizionali in adrninistra!ia publici locald;
In ter-neiul prevedelilor ar'1.36 alineatul (1). atticolul 45 alineatul (1)qi ar1. 115 alin(1) lit. b
din Legea nr. 215/2001 privind administralia publicir locall. cu mocliflcdrile qi completdrile
ulterioare.

HOTARA$TE:
Art.l. -

(1)Se insuqeqte proiectul stemei comunei $teIan cel Mare, conform anexei nr.1 care
face parte integrantd din prezenta hot[rAre.

(2) Descrierea stemei $i sernniflcatia sirrbolurilor tblosite sunt prevdzute in anexa nr.2.
cale face parte integrantd din prezenta hotdrtre.

Art.2. - Ploiectul de stemi insugit va fi trimis spre consultare. avizare gi aplobare conform
procedulii prevAzute de H.G. nr.2512003.

Art.3.

Cu aducerea la indeplinire a plevederilor prezenlei hotlrAri se incredin(eazi

primarul comunei Stel'an cel Male. d-nul Sorin Ouatu.

Art.4.- Secretarul comunei va face publicd prezenta hotdrdre si o va comunica, primarului
cornunei $tef-an cel Mare. d-u[ Sorin Ouatu. Institu{iei Pref'ectului .ludelului Neaml si Comisiei
.judelene special conslituite in vederea analizdrii conlinutului proiectului stemei.

Presedinte de sedinta,
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Contrasemneaza,

Secretar,
Laurentiu Melinte
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