
 
 

 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
 

                                                                                                 

           HOTARAREA Nr. 27 
privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Ziduri, 

județul Buzău 
 

 Consiliul local al comunei Ziduri, 
 Având în vedere:  

- referatul de aprobare al primarul inregistrat la nr. 4201/12.07.2021; 
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat la 

nr.4202/12.07.2021, din care rezultă necesitatea însuşirii de către consiliul 
local a variantei finale a proiectului de stemă a comunei Ziduri, 

- art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din 
Constituția României, republicată; 

- art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 1, alin. 3-5 şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003 privind stabilirea 
metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, 
municipiilor, oraşelor şi comunelor şi de prevederile art.10 din Legea 
nr.102/ 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului; 

- Văzând procesul verbal nr.3549/15.06.2021 din care rezultă că s-a 
îndeplinit procedura dezbaterii şi consultării cetăţenilor privind afişarea 
proiectului de stemă la sediul consiliului local, afişare care a avut loc în ziua 
de 15.06.2021; 

- Avizul favorabil al comisiei de specialitatenr. 138/20.07.2021. 
     In temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) – i) coroborat 
cu art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.- Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei  Ziduri, 
judeţul Buzău, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre . 

Art.2.- Se aproba explicatia heraldică a culorilor si simbolurilor conform 
anexei nr.2 la prezenta hotărare.      
 Art.3. (1)  Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului  
comunei Ziduri, care o va transmite Comisiei Judeţene de Heraldică, 
Genealogie şi Sigilografie din cadrul Consiliului Judeţean Buzău. 
             (2) La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea 
Consiliului local Ziduri nr. 30 din data de 26.06.2019, având acelaşi obiect 
de reglementare. 
Art.4.- Secretarul comunei  va aduce la cunoștința publică și va comunica 
prezenta hotărâre autorităților interesate. 

 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
        Geangoș Marin                                 Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de  20.07.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 



un număr de 11 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 11 prezenţi 
la şedinţă. 
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