
R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL AL 
COMUNEI   VINTILĂ  VODĂ 

 
 

H O T Ă R Â  R E 
privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a 

 comunei Vintilă Vodă, județul Buzău 
 

 
              Consiliul   local al comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 
 
            Avănd  în vedere : 
 - expunerea  de  motive a   primarului   comunei  Vintilă Vodă,judeţul 
Buzău, înregistrată  sub nr.3244/20.06.2019 ; 
 -raportul secretarului comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, înregistrat   sub 
nr.3245/20.06.2019; 
 -rapoartele de  avizare  ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local al Comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 
 - procesul verbal nr. 3126/2019din 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 20 iunie a.c., 
  - 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; 
          - prevederile art.10 din Legea nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul 
statului; 
 - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) şi alin.(9), coroborate cu prevederile 
art. 45, alin. (1) şi art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E ; 
 

   Art. 1. Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei Vintilă 
Vodă, 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. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei 
Vintilă Vodă, care o va transmite Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi 
Sigilografie din cadrul Consiliului Judeţean Buzău. 

  Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

         NR. 25 
 
          Vintilă Vodă, 27 IUNIE 2019  
 
           Preşedinte  de şedinţă,                                          Contrasemnează  
                                                                                    secretarul comunei , 
      Consilier, LICA ELENA MONICA                                 LUNGU MIHAELA   
 
 
           Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul 
Buzău  în şedinţa ordinară din data de 27.06.2019, cu respectarea  prevederilor art.45 alin.(1) din 
Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările  şi completările 
ulterioare  cu :10  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -abţineri , din  numărul total  de  11  consilieri  în  
funcţie  şi  10  consilieri  locali prezenţi.                            


