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- privind aprobarea însuşirii variantei finale a proiectului de stemă a comunei Vama Buzăului 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.06.2015, 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vama Buzăului, referatul 

compartimentului de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Văzând procesul verbal nr. 2555/18.05.2015 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 18.05.2015; 

 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, cu modificările şi completările ulterioare şi de prevederile art. 10 din Legea nr.102/1992 
privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1: Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei Vama Buzăului, judeţul 

Brașov, 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: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Vama Buzăului nr. 72 din 24.09.2010 - privind aprobarea însuşirii variantei finale a proiectului 
de stemă a comunei Vama Buzăului.  

  
   Art.4: Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine secretarului comunei Vama Buzăului, 

care o va transmite Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din cadrul Consiliului 
Judeţean Brașov. 

 
 

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                      Ionel ZAHARIE                                          Avizează pentru legalitate, 
                              Pentru SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                Daniel MIRICĂ 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”.      


