ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMIŢA

PROIECT
DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea variantei finală a proiectului
stemei comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Nr. 5 din 12.09.2012.

Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
Având in vedere:
- notă de fundamentare a primarului inregistrată la nr.1668/07.09.2012 din care rezultă
necesitatea însuşirii de către consiliul local a variantei finale a proiectul de stemă a comunei Grindu;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.5 din 10.09.2012
- avizul de legalitate nr.5 din 12.09.2012 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,

HOTĂRĂŞTE

Art.1.Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din preznta hotărâre.
Art.2. Se aprobă explicaţia heraldică a culorilor şi simbolurilor conform anexei nr.2 care face
parte integrantă din preznta hotărâre.
Art.3. Se împuterniceşte secretarul comunei Grindu să transmită Comisiei Judeţene de
Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa prezenta hotărâre.
Art.4. (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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Consiliul local al comunei GRINDU,judetul Ialomita,
Având in vedere:
- notă de fundamentare a primarului inregistrată la nr.1668/07.09.2012 din care rezultă
necesitatea însuşirii de către consiliul local a variantei finale a proiectului de stemă a comunei
Grindu;
- procesul verbal nr. 1707 din 20.09.2012 din care rezultă că s-a indeplinit procedura
dezbaterii şi consultării cetăţenilor privind afişarea proiectului de stemă la sediul consiliului local,
afişarea a avut loc in data de 20.09.2012;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.5 din 10.09.2012
- avizul de legalitate nr.5 din 12.09.2012 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,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă explicaţia heraldică a culorilor şi simbolurilor conform anexei nr.2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuterniceşte secretarul comunei Grindu să transmită Comisiei Judeţene de
Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa prezenta hotărâre.
Art.4. (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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Drăghici Ionel
Contrasemnează,
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Ene Tudora
Nr.12.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 28.09.2012.

