ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind aprobarea Listei propunerilor de simboluri pentru elaborarea în cel mult trei
variante a proiectului de stemă a comunei Scînteia, judeţul Iaşi, care se supun
dezbaterii şi consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative
variante.
Consiliul local Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinara de astăzi 28.09.2006;
Având în vedere nota de fundamentare nr. 104/15.08.2006, prezentată şi susţinută de
primarul comunei, domnul Fănică Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr.
105/15.08.2006;
Având în vedere Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului;
Având în vedere H.G. nr. 687/1993 privind folosirea şi expunerea stemei României;
Având în vedere H.G. nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere
şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor;
Având în vedere Legea nr. 544/12.10.2001, privind liberul acces la informaţii de interes
public;
Având în vedere Legea nr. 52/21.01.2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţia tehnică – Biroul Patrimoniu
Licitaţii nr. 7.229/28.07.2006, privind solicitarea acestor sume.
Având în vedere referatul nr. 87/28.07.2006, întocmit de secretarul comunei;
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Iaşi, Direcţia tehnică – Biroul Patrimoniu
Licitaţii nr. 7.229/28.07.2006, privind aprobarea stemei comunei;
Având în vedere referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti EconomicoFinanciare, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr.
115/22.08.2006;
Având în vedere art. 38 din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-Se aprobă lista propunerilor de simboluri în scopul redactării proiectului stemei
comunei Scînteia, judeţul Iaşi -de persoane fizice sau juridice cu experienţă în ştiinţa Heraldică, în
vederea obţinerii avizelor Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie şi Biroului
Zonal Iaşi pentru Heraldică Teritorială- prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.-Primarul comunei împreună cu aparatul propriu vor duce la îndeplinire prezenta
Hotărâre.
Art.3.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei Hotarari,
Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, compartimentului financiar-contabilitate al
primărie Scînteia, o va aduce la cunoştinţa primarului şi o va afişa în locuri publice.
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Anexa nr. 1
la H.C.L. nr. 29/28.09.2006
Lista propunerilor de simboluri pentru elaborarea în cel mult trei variante a
proiectului de stemă a comunei Scînteia, judeţul Iaşi, care se supun dezbaterii şi
consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante.
Nr.
Crt.

2

Denumirea satului Propuneri de simboluri specifice, tradiţiilor istorice, precum şi
realităţilor economice şi social-culturale locale, specifice fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale.
Scînteia sat
-Principalele activităţi economice sunt cultivarea terenurilor agricole şi
reşedinţă de
creşterea animalelor, comerţul;
comună
-Principalele activităţi social-culturale sunt serviciile publice administrative,
medicale, sanitar-veterinare, poştă, telefonie, radio-tv.
-Biserica cu hramul Sfinţii Mihail şi Gavril
-Moise Filozoful
-Pârâul Rebricea
Bodeşti
-Boier Tufescu

3

Boroseşti

-Dealul Stâmpăruşa unde domnitorul Ştefan cel Mare şi Sfânt i-a “stâmpărat”
pe turci

4

Ciocîrleşti

-Boier Tăutu

5

Lunca Rateş

6

Rediu

7

Tufeştii de Sus

1

-Boier Sculy Logotheti

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier, Tagarcea Constantin

Contrasemneaza,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr . 29
Din 28.09.2006

