
 
România                                                                                                                                                             
Judetul Timis  
Comuna Nădrag                                                                                                                                                          
Consiliul Local 

 
HOTĂRÂREA nr. 40 
    din 26 iunie 2013 
                                            

             Privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Nădrag, 
judeţul Timiş. 
                                             
            Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
            Având în vedere necesitatea însuşirii de către consiliul local a variantei finale a 
proiectului de stemă a  comunei Nădrag, judeţul Timiş; 
 Ţinând cont de procesul verbal nr.1454/18.06.2013 din care rezultă faptul 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 18.06.2013 a.c. 
 Având în vedere referatul compartimentului de specialitate 

Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
            Ţinând cont de prevederile 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, 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) şi alin.(9) din Legea nr. 215/2001 
republicată privind administraţia publică locală;  
            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 
2001 republicată privind administraţia publică locală. 
 
 
                                                      H O T Ă R Ă Ş T E :   
              Art. 1. Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei Nădrag, 
judeţul Timiş, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              Art. 2.  Se aprobă explicaţia heraldică a culorilor şi simbolurilor conform anexei 
nr.2 la prezenta hotărâre. 
              Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei 
Nădrag, care o va transmite Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie 
din cadrul Consiliului Judeţean Timiş. 
            Art.  4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art.  5.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare. 
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Consilier juridic: Wagner Marian 


