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          HOTĂRÂREA  NR. 33 

Privind : însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Danicei, 

Judetul Valcea 

 

 Consiliul Local al comunei Dănicei, județul Vâlcea, întrunit in ședința 

extraordinară din 27 August 2021, la care participă un număr  de 11 consilieri din 

totalul de 11 consilieri locali validați în funcție; 

          Având în vedere referatul de aprobare nr. 2845 din 19.08.2021 intocmit de 

catre Dl Primar Pirneci Dumitru raportul de specialitate nr. 2903 din 23.08.2021 

întocmit de Dl. Viceprimar Cernatescu Mihai, din care rezultă necesitatea însuşirii 

de către consiliul local a variantei finale a proiectului de stemă a comunei Danicei, 

Judetul Valcea. 

 Văzând procesul verbal nr. 2541/26.07.2021 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 26.07.2021 

 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 art.123 alin.(1), coroborat cu disp. Art. 139 alin.(1) si art. 196 

alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Întrunind un nr. de 11 voturi “pentru”, 11 voturi “impotrivă” și 0 “abțineri” 

adoptă următoarea: 

      HOTĂRÂRE: 

             Art.  1. Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei 

Danicei, Judetul Valcea, 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. Prezenta hotărâre se comunică: 

-  Instituției Prefectului – Județului Vâlcea; 



-    Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din cadrul 

Consiliului Judeţean Valcea; 

-  Primarului comunei Dănicei; 

-  Se va afișa la avizier si pe site-ul instituției: www.primaria-danicei.ro 
 

 

PRESEDINTE SEDINTA,        CONTRASEMNEAZA, 

CONSILIER,     SECRETAR GENERAL UAT DELEGAT, 

MIHAILESCU NICOLAE   VOIMAN IONUT NARCIS 

 

 

 

 

 

 

DĂNICEI: 27 AUGUST 2021 
 

               

                      

  


