ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind însuşirea stemei comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova
Analizând Expunerea de motive a primarului comunei prin care propune aprobarea
modelului de stemă, inregistrata sub nr. 10914/14.12.2012;
Văzând că a fost îndeplinită procedura prevăzută de art.6 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică locală şi au fost respectate prevederile art.148
alin 2,3 şi 4 ale Constituţiei Romaniei,
Având avizul favorabil al :Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala,
buget finante, administrarea domeniului public si privat, urbanism si amenajarea teritoriului,
agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert; Comisiei pentru
invatamant, sanatate, cutura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement; Comisiei
pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si linistei publice, a drepturilor
cetatenilor;
În conformitate cu prevederile art.1 alin.(5) din Hotărârea nr.25 din 16.01.2003 privind
stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judeţelor, municipiilor,
oraşelor şi comunelor,
În temeiul art.45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta
hotarare:
Art.1 - (1) Se însuşeşte stema comunei Tîrgșoru Vechi, conform Anexei nr.1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Stema este compusă dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, timbrat cu o
coroana murală cu un turn crenelat specific comunelor.
Stema conţine trei steme de aur care sunt un element din blazonul familiei Morutzi.
Brâul şi zidul crenelat, de argint, face referire la castrul roman din sec, I, II, din epoca romană
Spicele de grâu reprezintă principala ocupaţie a locuitorilor comunei, agricultura, îndeosebi
cultivarea plantelor cerealiere. Crucea, face trimitere la biserică de pe incinta domnească, ctitorită
de Antonie Vodă din Popeşti ( 1669- 1671).
Art.2 - Primarul comunei răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta
hotărâre prin compartimentele de specialitate, iar cu aducerea la cunostinta publica a
prevederilor, se insarcineaza secretarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Catrina Ion
CONTRASEMNEAZA,
Secretar,
Valeria Seresan
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