ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETULăIALOMI A

PROIECTăăăăăăDEăăăăHOT RÂRE
privind modificarea art. 2 la H.C.L.nr.33 din 04.07.2013
privind însuşireaăvarianteiăfinale a proiectului stemeiăcomuneiăGrindu,ăjude ulăIalomi a.
Nr. 4 din 24.01.2014.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
Analizând :
- adresa nr.582/24.01.2014 a Comisiei Judeţene de Analiză a Propunerilor pentru
Proiecte de Steme;
Având in vedere:
- expunerea de motive a primarului inregistrată la nr.144/24.01.2014 din care rezultă
necesitatea modificării anexei nr.2 la H.C.L.nr.33/04.07.2014;
- raportul compartimentului de specialitate, nr.138/24.01.2014;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.83 din 24.01.2014;
- avizul de legalitate nr.4 din 24.01.2014 emis de secretarul comunei;
In conformitate cu:
- prevederile art.1, alin.(3) – (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;
- prevederile art.10 din Legea nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului;
În temeiul art. 36, alin. (1) şi (9), art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b „ din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HăOăTă ăRă ăŞăTăEă
Art.1.Se aprobă modificarea art.2 din H.C.L.nr.33/04.07.2013 privind însuşirea variantei
finale a proiectului de stemă a comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa şi va avea continutul
prezentat in anexa nr.1care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.33/04.07.2013 rămân neschimbate.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu şi se aduce la cunoştinţa publică
prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe site – ul www.grindu.ro.
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Nr.4.
Adoptat la GRINDU.
Ast ziă31.01.2014.
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Secretar comuna
Ene Tudora

CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDE ULăăIALOMI Aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

Anexa nr.1.
H.C.L.nr.4 din 31.01.2014.

“STEMAăCOMUNEIăăGRINDU”
Descriereaăsiăsemnifica iileăelementelorăinsumateăaleăstemei
Comunei GRINDU, din judetul IALOMITA

Descrierea heraldica a stemei:
Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată, la
dreapta, in câmp albastru un vas ceramic tip oală cu trei rânduri de
caneluri, buză răsfrântă, totul de argint, la stânga, in câmp roşu, un snop de
aur, jos in câmp de argint, un turn de sondă cu schelet negru.
Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor stemei:
Scutul triunghiular respectă conventia natională privind stemele comunale.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul ca localitatea are
rangul de comună.
Vasul simbolizează vestigiile arheologice indentificate pe teritoriul comunei
şi aparţinând Epocii Fierului (LA TENE).
Snopul de grâu simbolizează bogăţia locului şi ocupaţia locuitorilor.
Sonda face trimitere la bogatiile subsolului : petrol, gaze,titei.
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