
                                                                                     
 ROMANIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ        

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU     

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

 

privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag al comunei 

 BĂIȚA DE SUB CODRU 

 
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei, avizul comisiei de specialitate din cadrul consi-

liului local ,raportul compartimentului de specialitate întocmit de viceprimarul comunei , din care rezultă necesitatea 

însuşirii de către consiliul local a variantei finale a proiectului de steag al comunei Băița de sub Codru,precum şi avizul 

secretarului comunei ; 
 Văzând procesul verbal nr. 1131/21.05.2018 ,din care rezultă că s-a îndeplinit procedura dezbaterii şi consul-

tării cetăţenilor privind afişarea variantelor  proiectului de steag la sediul consiliului local, afişare care a avut loc în 

data de  21 mai 2018; 

 Ţinând cont de prevederile art. 1  şi ale art. 2 din Legea nr. 141/2015 privind stabilirea metodologiei de elabo-

rare, reproducere şi folosire a steagului judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor. 
 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, 

Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş,întrunit în ședință ordinară în data de  27 

iunie 2018 ; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articolul 1. Se însuşeşte varianta finală a proiectului de steag a comunei Băița de sub Codru(varianta nr. 3) , 

judeţul  Maramureș, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
             Articolul 2. Se aproba explicatia heraldică a culorilor si simbolurilor conform anexei nr.2 la prezenta hotărare.  
             Articolul 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarulu  comunei domnul DUMUȚA AUREL, 

care o va transmite Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din cadrul Academiei Române si la 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice  
Articolul 4.  Prezenta se comunică la ; 

   - Instituţiei Prefectului judeţului MARAMUREŞ 

   - Primarului comunei Băiţa de sub Codru. 
     - Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din cadrul Academiei Române 

si la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 
 

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 

 

                    RUS  VASILE 
                    

    Contrasemnat 

secretar al comunei 

TRAIAN DRAGOŞ 

Băiţa de sub Codru  

27.06.2018  

 

Nr. 21 

 

Notă: 

Nr.total consilieri  în funcţie 11.   , prezenti   __10___ 
Hotararea a fost adoptata cu un numar de  _10___ voturi pentru, __0__impotriva,__0___abtineri.  
 


