
ROMÂNIA
JUDEŢUL   MURE
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL   LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 13

din 27 februarie 2013

privind însuşirea stemei oraşului Miercurea Nirajului

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureș,
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de dl. primar Tóth Sándor, 
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de dl. primar Tóth Sándor, avizul 

favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică, juridică, programe economico – sociale 
- industriale,  buget – finanţe,  administrarea domeniului  public  şi privat al  oraşului,  investiţii  locale, 
amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  văzând  raportul  şi  al  compartimentului  de  resort  din  cadrul 
aparatului de lucru al primarului oraşului Miercurea Nirajului;

Având  în  vedere  adresa  Comisiei  Naționale  de  Heraldică,  Genealogie  și  Sigilografie  a 
Academiei Române nr. 30/2006;

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr 102/1991 privind stama ţării şi sigiliul statului 
şi  art.  1  din  HG nr.  25/2003 privind  stabilirea  metodologiei  de elaborare,  reproducere  şi  folosire  a 
stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor;

În temeiul prevederilor art. 36. alin. (9) şi art. 45. alin. (1) din Legea administraţiei publice locale  
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se însuşeşte varianta corectată a proiectului de stemă al oraşului Miercurea Nirajului, 
care constituie anexa nr. 1., iar descrierea elementelor componente şi semnificaţia lor sunt prevăzute în 
anexa nr. 2., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  Hotărâri  se  însărcinează  primarul  oraşului 
Miercurea Nirajului.

Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează

         Keresztesi Ernő Barna      Secretar

                       Nagy Zsigmond



ROMÂNIA
JUDEŢUL   MURE
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL   LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind însuşirea stemei oraşului Miercurea Nirajului

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, judeţul Mureș,
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de dl. primar Tóth Sándor, 
Văzând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive iniţiate de dl. primar Tóth Sándor, avizul 

favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie publică, juridică, programe economico – sociale 
- industriale,  buget – finanţe,  administrarea domeniului  public  şi privat al  oraşului,  investiţii  locale, 
amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  văzând  raportul  şi  al  compartimentului  de  resort  din  cadrul 
aparatului de lucru al primarului oraşului Miercurea Nirajului;

Având  în  vedere  adresa  Comisiei  Naționale  de  Heraldică,  Genealogie  și  Sigilografie  a 
Academiei Române nr. 30/2006;

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr 102/1991 privind stama ţării şi sigiliul statului 
şi  art.  1  din  HG nr.  25/2003 privind  stabilirea  metodologiei  de elaborare,  reproducere  şi  folosire  a 
stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor;

În temeiul prevederilor art. 36. alin. (9) şi art. 45. alin. (1) din Legea administraţiei publice locale  
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUNE SPRE HOTĂRÂRE

Art. 1. Se însuşeşte varianta corectată a proiectului de stemă al oraşului Miercurea Nirajului, 
care constituie anexa nr. 1., iar descrierea elementelor componente şi semnificaţia lor sunt prevăzute în 
anexa nr. 2., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  Hotărâri  se  însărcinează  primarul  oraşului 
Miercurea Nirajului.

               Iniţiator, Primar
     Tóth Sándor   Contrasemnează

       Secretar
 Nagy Zsigmond


