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HOTARAREAnT.6 lzlt}
privind aprobarea stemei comunei Lelcani

Consiliul Local al comunei Lefcani , jude(ul Iaqi;
Avdnd in vedere:

- Adresa nr.9228130.08.2010 a Consiliului Judefean Iaqi privind obligafia de a elabora qi transmite spre
avizare proiectul de stemi pentru comunS;

- Referatul intocmit de insp. Apdlimirilei Dragog $tefrniln inregistrat la nr.l066/12.02.2018 privind
realizarea stemei comunei Lelcani, intrucdt varianta de stemd care a fost aprobatl de consiliul local a primit aviz
negativ de la Comisia Nalional6 de Heraldicd gi Genealogie din cauza modului in care a fost intocmitd:

- nota de fundamentare gi proiectul de hotdrdre nr.736113.02.2018 privind elaborarea stemei comunei
Letcani

- avizul favorabil al comisiei de cultur6 din cadrul consiliului local;
- prevederile HG nr.2512003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere $i folosire a

stemelor judefelor, municipiilor, oraqelor qi comunelor;
- prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr. 21512001 privind administratia publicd cu modificlrile gi

completdrile ulterioare,
- Legea m.10211992- art.10 privind stema ldrii ;i sigiliul statului;
- prevederile Constituliei Rominiei;
- HCL m.60120.11.2012privind aprobarea stemei comunei Irlcani;
tn temeiul art.45, alin. (Z),litera a) din Legea administratiei publice locale nr. 21512m1,, republicatd, cu

modificarile si completarile ulterioare,

HOTARA$rE:

Art.l Se aprobd stema comunei Le{cani elaborati de SC Romstema SRL in baza contractului de prestlri
servicii m.9485122.11.2017, proiect intocmit in conformitate cu prevederile art.l din Hotir6rea Guvernului nr.
2512003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere qi folosire a stemelor judetelor, municipiilor,
oraqelor gi comunelor.

Art.2 Primarul comunei, domnul Turcu Stelian qi compartimentul financiar contabil din cadrul prim[riei
Letcani, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot5r6ri.

Art.3 Secretarul comunei Letcani, judelul laqi, va comunica o copie a prezentei hotErAri Primarului comunei
Lefcani, Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primdriei Lefcani, SC Romstema S.R.L. gi Institufiei
Prefectului Judelului Iaqi.

O copie a prezentei hotir6ri va fi afigati la sediul consiliului local pentru a fi adustr la cunogtinjtr public[.


