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H O T A R A R E A NR.21
Din 29 Aprilie 2014
Privind : însuşirea variantei finale a stemei comunei ROMANU,judeţul Brăila

Consiliul Local al Comunei ROMANU, întrunit în şedinţa ordinară în data de 29.04.2014;
Avand in vedere Raportul de specialitate al Secretarului comunei Romanu prin care prezinta
necesitatea însuşirii, de către Consiliul Local, a variantei finale a proiectului de stemă a comunei Romanu,
judetul Brăila;
Vazand ca nu au existat recomandari, sugestii şi opinii din partea cetăţenilor referitoare la
adoptarea prezentei hotărări, ca urmare a publicării proiectului de hotărăre la avizierul primariei comunei
Romanu, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică;
Ţinănd seama de prevederile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992, privind stema ţării şi sigiliul
statului, şi de prevederile art. 1 alin. 5 din H.G.R. nr. 25/2003, privind stabilirea metodologiei de elaborare,
reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor;
Avănd în vedere avizele comisiilor de specialitate al Consiliului Local Romanu;
In conformitate cu art. 36, alin.(5), lit."d", alin. 6 lit."a" pct. 16 din Legea nr.215/2001,republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 45 alin. (1) si art . 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE:
Art. 1.Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei Romanu, potrivit modelului
prezentat în Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărăre.
Art.2.Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prezentate în Anexa nr.2.
care face parte integranta din prezenta hotărăre.
Art.3 Proiectul de stemă va fi realizat conform normelor, de către un grafician heraldist atestat de
Comisia Naţională de Heraldică,Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române,abilitat să execute proiecte
de stemă pentru localităţi şi judeţe, în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.25/2003,referitoare la heraldica
teritorială.
Art.4. Primarul comunei Romanu va înainta Cornisiei Judetene Brăila de Analiză a Proiectelor de
Stemă propunerea de stemă însuşită, în vederea analizării acesteia din punct de vedere al ştiinţei şi artei
heraldice, al.tradiţiilor istorice locale, precum şi al realităţilor social-culturale specifice comunei Romanu,
şi în vederea transmiterii dosarului, conţinănd proiectul de stemă, direct către Secretariatul C.N.H.G.S. a
Acaderniei Romane, Bucuresti, în conformitate cu adresa nr.1650/24.02.2014 a Consiliului Judeţean Brăila.

Preşedinte de şedinţă,
Chirpac Gheorghe
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Secretar comună
Zainea Cristian George
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