
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 17/2021 
 
Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de 
31.03.2021; 
 
 Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr. 269/SG/10.03.2021  întocmit de primarul comunei 
Bogdand; 
- raportul de specialitate nr. 271/SG/10.03.2021 întocmit de secretarul general al 
comunei Bogdand 
- Rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr. 
310/SG/31.03.2021, 315/SG/31.03.2021 și 320/SG/31.03.2021 
  

Ținând cont de: 
- Prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul 
statului, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 1 alin.(3), (4) și (5) și ale art. 2 din H.G. nr. 25/2003 privind 
stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, 
municipiilor, orașelor și comunelor; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.  Se însușește varianata finală a proiectului de stemă a comunei 
Bogdand, județul Satu Mare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2. Se aprobă explicația heraldică a culorilor și simbolurilor conform 
Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii anterioare 
privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Bogdand, 
județul Satu Mare  îşi încetează aplicabilitatea.  

 
Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei 

Bogdand: 
 

• Instituției Prefectului Județului Satu Mare; 



• Primarului comunei; 

• Publicului prin afișarea la sediul și publicarea pe site-ul Primăriei; 
• Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
 
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.03.2021 . 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ: 
 BUGA VIOREL                       L.S.           SECRETAR GENERAL AL  
-consilier local-                                                                       COMUNEI BOGDAND, 

                            TEMIAN SIMONA 

  
       

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 10; 
Nr.total consilieri absenţi: 1; 
Voturi pentru: 10; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 
 


