ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

privind
Buzau

insusirea variantei finale a stemei com. Zarnesti, jud.

Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub
nr.4044/2018 ;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei
com. Zarnesti inreg. sub nr.4058/2018 ;
- prevederile art. 10 alin 2 din Legea nr. 102/1992, privind
stema tarii si sigiliul statului si de prevederile art. 1 alin 5 din H.G.
nr.25/2003 privind stabilirea netodologiei de elaborare, reproducere
si folosire a stemelor judetelor, munic., oraselor si comunelor;
Vazand ca nu au existat recomandari, sugestii si opinii din partea
cetatenilor referitoare la adoptarea prezentei hotarari, ca urmare a
publicarii proiectului de hotarare la avizierul primariei com.Zarnesti,
potrivit prev. Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica,
In temeiul art.36 alin(5) lit.d), alin(6), lit.”a”, art.45alin (1),art. 115
alin(1), lit.”b”,din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARĂŞTE:
Art.1. Se insuseste varianta finala a proiectului de stema a com.
Zarnesti, potrivit modelului prezentat in Anexa nr. 1, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Descierea si semnificatiile elementelor insumate ale stemei
sunt prezentate in anexa nr.2,care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.3.Proiectul de stema va fi realizat conform normelor, de catre
un grafician heraldist atestat de C.N.H.G.S. a Academiei Romane, in
conformitate cu prevederile H.G. nr.25/2003, referitoare la heraldica
teritoriala.

Art.4.Primarul com. Zarnesti va inainta Comisiei Judetene Buzau
de Analiza a proiectelor de Stema propunerea de stema insusita, in
vederea analizarii acesteia din punct de vedere al stiintei si artei
heraldice, al traditiilor istorice locale, precum si al realitatilor socioculturale sprecifice com. Zarnesti, in vederea transmiterii dosarului,
continand proiectul de stema, direct catre Secretariatul C.N.H.G.S. a
Academiei Romane.
Art.5. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va
transmite autorităţilor interesate prezenta hotărâre.
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Vasile Florin

Nr. 35/27.09.2018
Zarnesti

Contrasemneaza
Secretar,
Baltateanu Argentina

“Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al com. Zarnesti in sedinta din
cu respectarea prevederilor art. 45 alin(1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice
locale, republicata, actualizata, cu un nr. de ______voturi pentru_____abtineri si _____voturi
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