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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  3 

privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a Comunei Răducăneni   

 

 

Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 29 ianuarie 2016; 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub  nr. 6872/RG/2015 al primarului comunei; 

- Procesul – verbal, înregistrat sub nr. 6872/RG/2015, din care rezultă că s-a îndeplinit procedura 

dezbaterii şi consultării cetăţenilor prin afişarea celor trei variante ale stemei;  

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 539/RG/2016 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatul propriu al 

Primarului Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 474/RG/2016; 

  În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2003 privind 

stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor 

şi comunelor;   

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,     

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se însușește varianta finală a proiectului de stemă a comunei Răducăneni, județul Iași,  

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, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Primarul comunei, domnul Mihai Irimia, va înainta Comisiei de Heraldică a judeţului 

Iaşi propunerea de stemă însuşită potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre, în vederea analizării 

acesteia din punct de vedere al ştiinţei şi artei heraldice, al tradiţiilor istorice locale, precum şi al 

realităţilor social-culturale specifice comunei Răducăneni. 

Art. 4  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 72/14.12.2013 a 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a 

Comunei Răducăneni se abrogă.    

                         (2) Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului 

Iaşi pentru controlul legalităţii.   

Dată astăzi 29 ianuarie 2016. 

                          

 

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                   Consilier local,   

 

                                      RADU ION            

 

 

 

 
                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                            Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                              Bumbaru Cătălin        

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul  tuturor celor 15 consilieri locali în funcție ai Consiliului Local 

al Comunei Răducăneni.    


