ROMÂNIA
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COMUNA PERŞINARI
PRIMAR

Nr. 3500/04.07.2012

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 data de 29.07.2010, când prin
votul majorităţii consilierilor locali a fost însuşită varinata finală a stemei comunei Perşinari.
Prin procesul-verbal nr. 15433/24.11.2011, înregistrat la Primăria Perşinari sub nr.
5969/28.11.2011, s-a respins de către Comisia Judeţeană de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie
Dâmboviţa, întrucât s-a considerat că varianta de stemă aleasă nu respectă normele ştiinţei şi artei
heraldice şi, pe alocuri, nici metodologia de lucru a Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografiei, în consecinţă propunând o altă variantă de stemă: scut francez medieval, triunghiular,
cu marginile rotunjite, alabastru, tăiat de un brâu undat, de argint, având în partea de sus o căruţă trasă
de doi ci de acelaşi metal, iar în partea de jos un pumnal de aur poziţionat în pal şi cu vârful în jos;
scutul este timbrat de o coroană murală, cu un turn crenelat, urmând ca firma care a realizat stema
comunei să efectueze corecturile care se impun la varianta prezentată Comisiei judeţene.
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, şi , de asemenea, să completeze dosarul cu planşa color a stemei în original,
planşa color în copie, planşa contur alb-negru, memoriul justificativ privind proiectul de stemă al
localităţii şi anexa nr. 2.
Astfel, în urma unor numeroase modificări care au fost efectuate prin corespondenţă e-mail cu
firma care a realizat stema, în funcţie de recomandările domnului Laurenţiu Ştefan Szemkovics, prin
procesul-verbal nr. 166/11.06.2012 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, 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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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.
3500/04.07.2012;
-raportul prezentat de către secretarul comunei Perşinari Gheorghe-Preda Gabriela-Mariana, înregistrat
sub nr. 3502/04.07.2012, 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 – Consiliul Local al comunei Perşinari, judeţul Dâmboviţa, îşi însuşeşte proiectul de
stemă a comunei Perşinari, judeţul Dâmboviţa, conform anexelor nr. 1 şi 2 care 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.
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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
HOTĂRÂRE:

URMĂTORUL PROIECT DE

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 16.07.2012, orele 14,00 .
Persoane de contact secretar Gheorghe- Preda Gabriela -Mariana.
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