ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea modelului legitimației de primar al comunei Șintereag și
consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Șintereag și a semnelor
distinctive

Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.10.2012 în prezenţa a 13 consilieri,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Şintereag, înregistrată cu nr.I.6/3078
din 24.09.2012;
- raportul nr.I.6/3660 din 25.10.2012 întocmit de către doamna Irimieș Adriana –
Gabriela secretar al comunei
Șintereag, cu privire la
aprobarea modelului
legitimației de primar al comunei Șintereag și consilier local în cadrul Consiliului
local al comunei Șintereag și a semnelor distinctive;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local Şintereag
pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea domeniului
public şi privat, înregistrat cu nr.I.9/160 din 29.10.2012;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local Şintereag
pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială, apărarea
drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport, turism,
agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.I.9/161 din 29.10.2012;
- raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local Şintereag
pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice,
protecţia mediului, comunicare şi integrare europeană şi relaţii externe
înregistrat cu nr.I.9/162 din 29.10.2012;

În conformitate cu:

- prevederile art.1, art.2 și art.3 și Anexa nr.1 A, Anexa nr.2 A și Anexa nr.3
A și C din Hotărârea Guvernului României nr.282/2005 privind stabilirea
modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv
al calității acestora;
- prevederile Legii nr.544/200 privind liberul acces la informațiile de interes
public, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin (9), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1)
lit.,,b”, alin.(3), alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) din Legea nr.215/2001, republicată, Legea
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modelul legitimației de primar al comunei Șintereag, conform
anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă modelul legitima
ției de consilier local din cadrul Consiliului
local al comunei Șintereag, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 (1) Materialul pe care se face tipărirea legitima
țiilor va fi alb,
iar
literele vor fi negre.
(2) Materialele utilizate pentru confecţionarea legitimaţiilor vor fi
carton satinat, alb pe faţa destinată tipăririi şi având pe revers culoarea alb, cartonul
fiind tratat după tipărire prin laminare în folie transparentă, după unul din
procedeele utilizate în prezent în acest scop.
(3) Legitimaţiile vor avea lungimea de 80 mm şi lăţimea de 55 mm.
Art.4. Se aprobă semnul distinctiv al primarului comuneiȘintereag, const ând în o
insignă confecţionată din tombac, argintată având forma unui scut, cu dimensiunile de
24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile drapelului României, Stema României.
Art.5 Se aprobă semnul distinctiv al consilierului local din cadrul Consiliului local
al comunei Șintereag constând în o insignă confecţionată din tombac, argintată având

forma unui scut, cu dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate stema comunei
Șintereag.
Art.6 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Şintereag și compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Șintereag.
Art.7 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului
comunei Şintereag, prin afişare la sediul Primăriei comunei Şintereag, prin
publicare în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa – Năsăud şi pe site-ul propriu.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana Gabriela secretar al comunei Şintereag, cu:
- primarul comunei Şintereag – domnul Ioan Bob;
- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud;
- consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei Șintereag;
- compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Șintereag.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BOGOLIN IOAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
IRIMIEȘ ADRIANA - GABRIELA

Şintereag la 30.10.2012.
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Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru ” din totalul de 13 consilieri locali.

