ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA STĂNILEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

NR. 18
privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a
comunei Stănileşti, judeţul Vaslui
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Stănileşti;
- Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 3922/12.06.2014 întocmit de către
secretarul comunei Stănileşti ,judeţul Vaslui, din care rezultă necesitatea însuşirii de
către Consiliul Local a variantei finale a proiectului de stema a comunei Stănileşti ,
judeţul Vaslui , din cele 3 variante întocmite;
- Procesul verbal nr. 3429/15.05.2014 din care rezultă că s-a îndeplinit procedura
dezbaterii şi consultării cetăţenilor privind afişarea celor 3 (trei) variante la sediul
consiliului local , afişare care a avut loc în ziua de 15 mai 2014;
- Avizul favorabil al secretarului comunei şi al comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local;
- Prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992, privind stema ţării şi sigiliul statului şi
art. 1 alin. (3) şi (5) şi art. 2 din H.G. nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de
elaborare , reproducere şi folosire a stemelor , judeţelor, municipiilor, oraşelor şi
comunelor;
În conformitate cu art. 36 alin. (2), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală , republicată modificată şi completată ulterior;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi al art. 115/alin. (1) lit. „b” din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală , republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1- Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei Stănileşti,
judeţul Vaslui, varianta nr. 6 conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art. 2- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul şi
secretarul comunei Stănileşti , judeţul Vaslui.
Art. 3- Prezenta hotărâre va fi comunicată , în termenul legal prin intermediul
secretarului comunei :- Instituţiei Prefectului , judeţul Vaslui;
- Primarului Comunei Stănileşti;
- persoanelor interesate prin afişare la sediul primăriei.
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