ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA PERŞINARI
PRIMAR
Nr. 3179/23.05.2013
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea variantei finale a
proiectului de stemă a comunei Perşinari

Proiectul de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei
Perşinari, a fost propus spre dezbatere şi adoptare în şedinţa publică din iulie 2012, când prin votul
majorităţii consilierilor locali a fost respinsă, urmând a fi demarate demersuri către Comisia
Judeţeană de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie Dâmboviţa, în vederea propunerii unei alte
variante de stemă.
În urma ședinței din luna martie a anului 2013, ședință la care au participat alături de primar și
secretar și reprezentanți ai Consiliului Local Perșinari, a fost aprobată propunerea de modificare a
stemei prin procesul verbal din 04.03.2013, în sensul introducerii unor noi elemente, dorindu-se ca
pe braul undat să figureze un portativ muzical, in partea superioară să nu mai figureze căruţa din
reprezentarea de faţă, ci un alt tip de căruţă, iar in partea inferioară trei piese din tezaurul arheologic
descoperit pe raza localitălii, respectiv o spadă flancata de două pumnale, totul de aur.
Avându-se în vedere procesul-verbal mai-sus menţionat, s-a solicitat S.C. Incorso S.R.L. să
modifice stema, ţinându-se cont de recomandările Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie Dâmboviţa și în urma unor numeroase modificări efectuate la recomandările domnului
Laurenţiu Ştefan Szemkovics-membru al Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie Dâmboviţa a fost finalizat proiectul de stemă al comunei Perșinari.
Prin procesul-verbal nr. 154/22.05.2013 au fost înaintate de către SC INCORSO CONSULT
SRL cele două dosare pentru realizarea stemei comunei Perşinari, dintre care unul va rămâne
Primăriei Perşinari, iar celălalt dosar va fi înaintat Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie Dâmboviţa spre acordarea avizului favorabil, după aprobarea variantei finale a stemei
de către Consiliul Local Perşinari.
Ţinând cont de cele arătate mai sus, cât şi de prevederile legale în vigoare, propun spre
adoptare Consiliului Local al comunei Perşinari proiectul de hotărâre privind însuşirea variantei
finale a proiectului de stemă a comunei Perşinari.
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Vizat pentru legalitate
Secretar,
Gheorghe-Preda Gabriela-Mariana

PROIECT DE HOTARARE
privind însuşirea variantei finale a
proiectului de stemă a comunei Perşinari, judeţul Dâmboviţa
PRIMARUL COMUNEI PERSINARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA;
Având în vedere:
-prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit. a) şi alin. (6) lit. a) pct. 10 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 1 alin. (3), alin. (4) şi alin.(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;
-referatul de aprobare întocmit de către domnul primar Marian Bunea, înregistrat sub nr.
3179/23.05.2013;
-raportul prezentat de către secretarul comunei Perşinari Gheorghe-Preda Gabriela-Mariana,
înregistrat sub nr. 3181/23.05.2013, din care rezultă necesitatea însuşirii de către consiliul local a
variantei finale a proiectului de stemă a comunei Perşinari;
În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1 (1) Consiliul Local al comunei Perşinari, judeţul Dâmboviţa, îşi însuşeşte proiectul de
stemă a comunei Perşinari, judeţul Dâmboviţa, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă descrierea şi semnificaţia elementelor însumate ale stemei, conform
anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – În termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, domnul Bunea Marian,
primarul comunei Perşinari, va înainta Comisiei Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie Dâmboviţa, constituită în baza prevederilor art. 3 din H.G. nr. 25/2003, propunerea de
stemă însuşită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, 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 Perşinari.
Art. 3- La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Perşinari
nr. 33/29.07.2010, având acelaşi obiect de reglementare.
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ANUNŢ
PRIVIND ELABORAREA DE PROIECTE
DE HOTĂRÂRI
În conformitate cu prevederile art.6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la
cunoştinţa publică:
PRIMARUL COMUNEI PERŞINARI INIŢIAZĂ URMĂTORUL PROIECT DE
HOTĂRÂRE:
Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a
proiectului stemei comunei Perşinari
Prezentul anunţ este însoţit de referatul de aprobare privind necesitatea adoptării
hotărârii precum şi de textul complet al proiectului de hotărâre.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de hotărâri mai sus
menţionate pot fi trimise, în scris, la sediul Primăriei comunei Perşinari, prin poştă, sau
depuse direct, până pe data de 27.05.2013 orele 14,00 .
Persoana de contact secretar Gheorghe- Preda Gabriela -Mariana.
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