
 
HOTĂRÂRE 

privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Dobârlău, 

județul Covasna 

 

Consiliul local al comunei Dobârlău  

Întrunit în şedinţă ordinara din data de ______.2019, sedință legal constituită în 

prezența majorității consilierilor locali în funcție 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Dobârlău  

- Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobârlău 

- Procesul-verbal nr.6604/22.08.2019 din care rezultă că s-a îndeplinit 

procedura dezbaterii și consultării cetățenilor privind afișarea proiectului de 

stemă  

- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-

finante, administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarire comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, 

protectie mediu si turism, al Comisiei pentru administratia publica locala, 

juridica si de disciplina, munca si protectie sociala și al Comisiei pentru 

activitati  social-culturale,culte, invatamant , sanatate  si familie, protective 

copii, tineret si sport 

- Avizul secretarului general al comunei nr.___/2019 

În baza si executarea prevederilor : 

- art.10 din Legea nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu 

modificările și completările ulterioare 

- art.1 alin.(3) - (5) și art.2 din HG nr. 25/2003 privind metodologia de 

elaborare , reproducere și folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor 

si comunelor 

Luând act de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

admimistratia publică, republicată,  

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) și art.197 din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 (1) Se însușește proiectul stemei comunei Dobârlău, județul Covasna, conform 

Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Descrierea si semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei 

Dobârlău, judetul Covasna sunt prevăzute în Anexa nr.2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2 Proiectul de stemă însușit va fi trimis spre analizare, respectiv avizare conform 

procedurii prevăzute în  HG nr.252/2003 privind metodologia de elaborare , reproducere 

și folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor. 
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Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre se încredințează primarul comunei 

Dobârlău. 

Art.4 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art.197 din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ 

 

Inițiator – Primar Barbu Bogdan 


