ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOISOARA
JUDETUL VALCEA
HOTARAREA NR. 29

PRIVIND : INSUSIREA STEMEI SI STEAGULUI COMUNEI BOISOARA,
JUDETUL VALCEA
Consiliul Local al comunei Boisoara, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţă ordinară
în data de 22.05.2017 la care participa un nr. de 8 consilieri din totalul de 9 in
functie;
Vazand ca prin Hotararea Consiliului local nr. 15 din 17.03.2017 dl.
Giurescu Paul, a fost ales presedint de sedinta;
Luand in dezbatere expunerea de motive a primarului Comunei Boisoara ,
inregistrata sub nr.1438 din 16.05.2017 si a raportului de specialitate, inregistrat
sub nr.1439 din 16.05.2017;
Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiei pentru programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al localităţii, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ înregistrat la nr.1459 din 19.05.2017, al comisiei pentru învăţământ, culte,
sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement înregistrat la
nr.1460 din 19.05.2017 şi al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor înregistrat la nr.1458
din 219.05.2017 prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
Văzând raportul de avizare sub aspectul legalităţii, întocmit de secretarul
comunei, prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
Tinand cont de :
- prevederile HG nr. 25/2003, privind stabilirea metodologiei de elaborare,
reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor , oraselor si
comunelor;
- prevederile art.10 din legea nr. 102/1992, privind stema tarii si sigiliul
statului;
- prevederile Legii 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica locala;
In temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), art.45 alin (1) si art. 115 alin. (1), lit. b)
din legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de 8 voturi pentru adopta
urmatoarea :
HOTARARE
Art.1 Se insuseste proiectul stemei si steagului Comunei Boisoara, judetul
Valcea;
Art. 2 Proiectul de stema si de steag insusite vor fi trimise spre consultare,
avizare si aprobare, conform procedurii prevazute de HG. nr.25/2003,privind
stabilirea metodologiei de elaborare,reproducere si folosire a stemelor judetelor,
municipiilor,oraselor si comunelor.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul Comunei
Boisoara, dl. Sandulache Mihai.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Valcea, în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative si
Primarului Comunei Boisoara, judetul Valcea.
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