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HOTĂRÂREA Nr.97  
din 16 decembrie 2019 

 

privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag al comunei Recea,  
județul Maramureș 

 
 

 Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 16 decembrie 2019; 
 Având în vedere  proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare al  
compartimentului de specialitate, avizul secretarului şi avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate nr.1 ; 
 Văzând procesul verbal nr. 11.157 din 4.11.2019, din care rezultă că s-a îndeplinit 
procedura dezbaterii şi consultării cetăţenilor privind afişarea proiectului de steag la sediul 
consiliului local, afişare care a avut loc în ziua de 4.11.2019; 

În conformitate cu prevederile: 
 a) art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2)  din Constituţia României, 
republicată; 
 b) art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

c) art.1 şi ale art. 2 din Legea nr. 141/2015 privind stabilirea metodologiei de elaborare, 
reproducere şi folosire a steagului judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor. 

d) legii nr 52/2003 republicată privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. a) şi ale art. 139  din Ordonanța de urgență 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 
    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA, 

ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1. - Se însuşeşte varianta finală a proiectului de steag al comunei Recea,  judeţul 
Maramureș, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
             Art.2. - Se aprobă explicatia heraldică a culorilor si simbolurilor conform anexei nr.2 
la prezenta hotărare.  
            Art.3. - Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Recea,  
care o va transmite Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din cadrul 
Academiei Române si la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
 Art.4. –Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului -  judeţul Maramureş, 
Biroul  financiar-contabil,  Primarului  şi secretarului comunei Recea; 
  
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ  
           Vasile-Anton COZMUȚA                                         SECRETAR GENERAL 
                                    Maria PETRUŞ 
 
 
 Recea la  16 decembrie 2019  
 Consilieri Total  – 15, Nr.consilieri prezenţi –15 
 Hotărâre adoptată cu: 15 voturi pentru 
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